
Ö N E M i S C İ L T : 36 TOPLANTI : 4 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

74 ncü Birleşim 

9 . 3 . 1 9 7 3 Cuma 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti '82:83 

II. — Gelen IkâğıtOar 83:84 

III. — Yoklama 84 

IV. — Başkanlhk ovan ın ın Geniel Ku
rula sunuşları 84 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı'nm Orman köylüsüne yapılan fe
na muamelenin önlenmesi konusunda 
gündem dışı demeci ve Orman Bakanı Se-
lâhattin İnal'm cevabı. ' 84:87 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, haşhaş mevzuunda 
gündem dışı demeci ve Tarım Bakanı 11-
yas Karaöz'ün cevalbı. 87:88 

3. — Erzincan Milletvekili Hasan Çe-
tinkaya'nm, Erzincan Ovasının sulanma
sı konusunda gündem dışı demeci. 88:89 

4. — Adıyaman Milletvekili Mehmet 
Zeki Adıyaman'ın, bir öğretmenin şeha-
detine sebefoolan olay hakkında gündem 
dışı demeci. 89:90 

Siayfa 
5. — Saym üyelerden bâzılarına izin 

verilmesine dair başkanlık tezkeresi. 
(3/1020) 90:91 

6. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılında iki aydan fazla izin alan Mardin 
Milletvekili Abdülkadir Özmen'e 'ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1021) 91 

V. - Görüşülen İşler 91 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı madelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İh
san Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Or
man Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet 
iSenatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri 
ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı madelerinin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ile bir geçici madde 
ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sa
yılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak 
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(Sayfa 
olacağı Orman Köylerini Kalkındırma Fo
nu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma, 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 

Kayseri Milletvekili Şevket Doğan, Kayse-
ri'de Ereiyes Üniversitesi kurulmasiyle ilgili 
gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Personel Kanununun bugünkü uygu
laması ve bundan doğan birtakım şikâyetler, 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'ım, kanun 
ıkuvvetinde kararnamenin yürütülmediği hak
kındaki gündem dışı konuşmalarına Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu cevap verdi. 

Cıım'huriyet Senatosu üyeliğinden istifa eden 
Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in Tür
kiye Büyük Millet Meclisi dışından bakan 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bil-
ıgiye su:ıuldu. 

Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldı-
rım'm, Ankara iline bağlı Bağcılar (Çerikii) 
kasabasında Bağcılar adı ile bir ilçe kurulma
sı hakkındaki kanun teklifinin 54 numaralı 
Geçici Komisyona havalesine dair İçişleri Ko
misyonu Başkanlığı; 

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin 105 No. lu Geçici Komisyona havalesine 
dair Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tez
kereleri kabul edildi. 

ISinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile Ankara 
Milletvekili Suna TuraPm, Türkiye'de cezaev
lerinin içinde bulunduğu şartları tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Anayasa
nın 88 nci madesi uyarınca- bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/116) okun
du ve gündemdeki yerini alacağı, sırası geldi
ğinde görüşüleceği bildirildi. 

Sayfa 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 
584 ve 695'e 1 nci ek) 91:124 

Anayasa Mahkemesine, Yasama Meclislerin
den seçilecek asıl ve yedek üyelikler için aday
lığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince benimsenmeyen metnine 
dair Karma Komisyon raporu (1/591) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek, 514'e 
2 nci 'ek; ve 514'e 3 ncü ek) kabul edilerek, ta
sarı kanunlaştı. 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı (1/612) ((S. Sa
yısı : 583'c 1 nci ek) üzerinde Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklerden benimsen
meyen maddelerin, her iki Meclisin ilgili ko
misyonlarından sekizer üye alınarak kurulacak 
bir karma komisyona havalesi kabul olundu. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 ar
kadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm 506 sayılı Kanunun 73 ncü madde
sinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri üzerinde C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi 64 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) 
ÇS. Sayısı : 743, 743'e 1 nci ek ve 743'e 2 nci 
ek) kabul edilerek, teklifin kanunlaştığı bil
dirildi. 

Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 doğumlu 
Boğazlıyan kazası Deveci Pınarı köyü nüfusu-* 
na kayıtlı Abdülkadir Şener hakkında özel 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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af kanunu tasarısı (1/673) (ıS. Sayısı : 752 ve 
752'ye 1 nei ek) ile, 

îsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cumhur 
Türker'in özel affına dair kanun tasarısı (1/702) 
(ıS. Sayısı : 780) öncelikle görüşülerek tümleri 
kabul edildi. 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 
14 arkadaşının, Jandarma ' Assubay Üstçavuş 
Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun teklifi 
(2/545) (S. Sayısı :' 718 ve 718:e 1 nci ek) ön
celikle görüşülerek tümü reddedildi. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad-

Ynzılı sorular 
1. — Kaıhraman Maraş Milletvekili Mehmet 

Özdal'm, Kaihraman Maraş'ın Türkoğlu ilçesin
deki tarımsal toprakların dağıtılmasına dair 
yazılı soru önergesi Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1565) 

2. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'm, Ço-
rum'da şeker fabrikası yapılmasına dair yazılı 
soru önengesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1566) 

3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz'in, Keskin - Hamit köyü arasındaki kara 
yolunun asfaltlanmasına dair yazılı soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1567) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar ilinin Şuhut 
ilçesindeki lise binasının çökmesine dair ya
zılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
'gönderilmiştir. (7/1568) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Emirdağ ilçesinde Sümerbank 
satış şubesinin açılmasına dair yazılı soru öner
gesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 'gönderil
miştir. (7/1509) 

II. - (SELEN 

Tasan 
1. — Uluslararası İhalelerde Vengi ladesi 

uygulanması hakkında kanun tasarısı (1/796) 
(Maüye, Dışişleri, Ticaret ve Plân komisyon
larına). 

de eklenmesine dair kanun tasarısının (1/583, 
2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci 
ek) komisyondan gelen maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

9 Mart 1973 Cuma günü saat 15,ÛO'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,10'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Nurettin Ok Enver Akova 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabri-
kasmdaki sandıkların çürüdüğüne dair yazılı 
soru önergesi Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1570) 

7. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabri
kasının durumuna dair yazılı soru önergesi Or
man Bakanlığnıa gönderilmiştir. (7/1571) 

8. — İçel Milletvekili Çetin YıLmaz'm, bir 
kısım öğretmenlerin görevlerinden alınarak 
mağdur duruma düşürüldüklerine dair yazılı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1572) 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İs
tiklâl Madalyası almak için müracaat eden kişi
lerin durumlarına dair yazılı soru önergesi 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1573) 

10. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
İstanibul nâzım plânına aykırı bina yapıldığına 
dair yazılı soru önergesi İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (1/1574) 

KÂĞITLAR 

Tezkereler 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1018) (Anaya-

SORULAR 
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sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

3. — Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balcı' 
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1019) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 

4. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını rica 
ediyorum. 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın, Orman köylüsüne yapılan fena muamele
nin önlenmesi konusunda gündem dışı demeci 
ve Orman Bakanı Selahattin înaVın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen 4 sa
yın üyenin taleplerini karşılayacağım. Ancak, 
müddetleri içerisinde konuşmalarını bitirmeleri
ni istirham edeceğim. 

iSaym Hasan Tosyalı, orman köylüsüne fena 
muamelenin önlenmesi hakkında gündem dışı 
söz istiyorsunuz, buyurun. (Alkışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 
Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli mil
letvekilleri ; 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (IS. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) (GÜNDEME) 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Bugün 15 000 orman köyünde yaşayan 10 
milyon orman köylüsünün ve kasabalısının ve 
bilhassa seçim bölgem Kastamonu'nun 13 ilçesi, 
1 200 köyü, 4 500 parça ormanlık köy mahal
lesi içerisinde yaşayan halkına orman teşkilâ
tınca hiçbir insana reva görülmeyen haşin mu
ameleleri Yüce Metisimizin bilgilerine, Hükü
metin dikkatine, orman teşkilâtının insaf ve 
merhametine tekrar arz edeceğim. («Bravo» 
sesleri) 

ISABRI KESKİN (Kastamonu) — Sen Hü
kümetsin, Başbakanına söyle. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir da
kika. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşla
rım, lütfen müdahale etmeyiniz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma (Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili HaJdû 'Gökçe 

KÂTİPLER : Şevikeit Doğan (Kayseri), Tulian Doğun Avşangil (Kajysera.) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 84 — 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Orman Bakanının 
yüksek insanî meziyetlerini ve yüksek meslekî 
kabiliyetini takdir edenlerdenim. Fakat teşki
lâtı içerisinde insana hayvandan daha aşağı 
muamele etmek temayülünde olan, ağaçtan da
ha aşağı muamele etmek temayülünde olan in
sanların da mevcut olduuğnu, bu yüee teşkilât 

- içerisinden bu gibilerin ayıklanması yoluna gi
dilmesini Yüce Meclis huzurunuzda tekrar istir
ham edeceğim; artık sabrımız taşmış bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, durum nedir bu
nu size arz edeyim: Yüksek malûmlarınız oldu
ğu üzere Kastamonumuz Türkiye vilâyetleri 
içerisinde en zengin orman varlığına sahip bir 
vilâyettir. Oranın halkı ormanı sevdiği içindir 
ki, bugün orada orman var. Hal böyle olması
na rağmen, benim seçim bölgemdeki orman teş
kilâtı sırasıyle şu fena muameleleri yapmakta
dır: 

1. Orman köylüsüne kesim - çekim ücreti 
olarak o kadar az para vermektedir ki; oküzüy-
le, karısıyle, merkebiyle bir gün akşama kadar 
çalışan insanın eline en fazla 30 lira geçmek
tedir. Bununla hayvanlarının karnı dahi duy
mamaktadır. Eğer arman idaresine sorarsak bu 
para fazladır. Ben orman teşkilâtı mensupla
rından birine vereyim, bakalım beş nüfusu bu 
3iO lira ile nasıl gelindirecek ? Kesim - çekim 
ücreti fevkalâde azdır. 

2. Bizim böllgemiz her zaman belirttiğim 
ıgilbi fakir, yolsuz, susuz, elektriksiz yüzyılların 
ihmaline uğramış bir bölgedir. Benim vilâyeti
min ilçeleri içerisinde, her zaman söylediğim 
(gibi 10 dönüm genişliğinde bir arazi yok; bil
hassa sahil ilçelerimizde. Hal böyle olmasına 
rağmen, 1956'da çıkan kanun gereğince bütün 
tapulu ve zilyedli arazi ormandır diye köylümü
zün elinden alınmış, bugün için onlara hiçbir 
yaşama hakkı verilmemiştir. Merkebi, davarı, 
sığırı kapıdan çıkar çıkmaz, sen ormana hay-' 
vanlarmı soktun diye yakasına yapışılmaktadır. 
Köylünün zatî yakacak ihtiyacı, kasabalının 
yakacak ihtiyacı, karşılanmamaktadır. Kasaba
ya merkebiyle, tuz, sabun parası kazanabilmek 
için odun getiren orman köylüsünün merkebi 
mahallenin kenarında kurulan tuzaklarda yaka
lanmakta, orada benim köylüm - iki tanesine 

— 85 
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| şahit oldum - dövülmekte, sövülmekte, en ağır 
hakaretler yapılmaktadır. 

Şimdi, bu işkencenin zulme varan misa
lini gözlerinizin önüne sereceğim. Ormanda 
tomruk yapıldıktan sonra arta kalan küçücük 
dal budakları merkebinin sırtında şehire geti
ren, üzerindeki elbisesi kırk yamalı fakir köy
lüye.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ferid Beye söyle, 
Ferid Beye; o halleder bunları. 

ıSABBl KESKİN (Kastamonu) — Başbakan 
sizin partiden ona söyle. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Çok is
tirham ediyorum efendim. 

Köylünün merkebi, odunu, şehrin kenarında 
yakalanmakta, merkebin koşumları, urganları 
kesilmekte, semeri merkebin başından aşağı 
devrilmekte, sahibi dövülmekte, sahibiyle bera
ber o yük altından çıkan merkepler, Orman 
İdaresine alt Devletin resmî plâkalı üzerleri 
açık kamyonlarına kış günü konulmakta ve 
Tosya'dan İskilip'e,- Çorum'a gönderilmekte, 
İnebolu'dan Zonguldak'a, Araç'tan Safranbo
lu'ya gönderilmektedir. Niçin muhterem arka
daşlarım ?. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen bağlayı
nız efendim, lütfen.. . 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sebebi; ko
nu komşudan aldığı üç - beş kuruşla elde et
tiği merkep dahi orman köylüsüne çok görülü
yor arkadaşlarım. Bu Meclis buradayken, bu 
köylüye bu hakaretler reva görülmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen heyecan
lanmayınız, sözlerinizi bağlayınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, artık köylünün yaşama hakkı 
kalmadı, orman köylüsünün yaşama hakkı kal
madı. Çorum'a kadar gönderilmekte, orman 
köylüsü ve merkep beraber götürülmekte, iki 
yüz lira verip merkebimi kurtarayım diye köylü 
ağlamakta, hayır, olmaz deniyor; .oradaki mer
kep mezbahasına köylünün önünde satılıyor, 
gözünün önünde merkebi kestiriliyor arkadaş
lar. Bunun adına muamele mi deriz, işkence mi 
deriz, zulüm mü deriz? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen bağlayı
nız efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 
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Yüzlerce misal verebiliriz: Köylünün zatî 
ihtiyacı karşılaşmamakta, mektep, okul, cami 
yapımı için kereste ihtiyacı karşılanmamakta, 
köprü yapımı için gerekli kereste verilmemekte, 
pazar - satış imkânı tanınmamakta, ormanlık 
'bölgesi olduğumuz halde zatî yakacak ihtiya
cımızı karşılayamıyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, sizin bilgileri
nize bu kadar az zaman içerisinde bunu arz edi
yorum, Hükümetin dikkat nazarını çekiyorum, 
Orman Bakanının, bu merhametsiz, bu işkence 
dolu zulme varan idareye mutlaka son vermesi
ni bu kürsüden son olarak ihtar ediyorum. Mil
letvekili olarak bu ihtarı yapmak benim vazi
fem, icraatta bulunmak da Orman Bakanının.. 
Ya bu icraatta bulunulacak veyahutta bir da
haki çıkışmda başka şeyleri söyleyeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
(ORHAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Hasan Tosyalı'nm gündem dışı ko
nuşmasını dinledim. Aynı şeyleri daha önceki 
birleşimlerde de sayın konuşmacı tekrarlamıştı. 
Bunlara da konuştukça cevap arz etmiştim; bu 
defa da kısaca cevap arz edeceğim. 

Orman içinde ve kenarında yaşayan köylü 
vatandaşlarımızın hayat seviyelerinin yükseltiıl-
'mıeısi bütün Hükümetlerin üzerinde durduğu 
önemli bir feoınu olduğu ıgibi, Hükümetimizin ve 
Bakanlığımızın da yine üzerinde durduğu ömem-
li bir konu olmuştur. Bu bölgelerde yaşayanı va
tandaşlarımızın durumlarını Sayın Hasan Tois-
yalı kadar ormıan teşkilâtında çalışan /bütün me
murlar da 'bilirler; hattâ omun bilmediği birçok 
şeyleri de 'bilirler. 

Türkiye'de ormanların korunması için bu 
•bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat se
viyelerinin yüksıeltilmıeısi 'korumanın bir ön şar
tı olarak kalbul edilmiş, benimsenmiştir. Bu 
maksatla, Anayasamıza., Orman Kanunumuza 
bu köylülerin kalkındıırıl masına ilişkin hüküm
ler (konmuştur. Bu köylülerin yaşantılarının da
ha mükemmel ibir hale ıgetirilelbilmıesi için Or
man Bakanlığımız bu bölgelerde birçok etütler, 
envanterler yapmakta, bunlara dayanmak sure
tiyle plânlar, projeler •geliştirmektedir. Bunun 

yananda, teşkilâtımız, bu bölgelerde yaşayan va
tandaşlarımızı daha entansif bir çalışmaya sevk 
etmek .suretiyle onlara geniş iş sahaları açmak
ta ve geçim imkânları 'bulmaktadır. 

Orman işletmıelerinde yaşayan vatandaşları-
mıizın teşkilâtımızdan 1973 yılı içerisinde sadece 
'işçilik yoluyla alacakları para miktarı 1, 2 mil
yarı aşmaktadır. 

Sayın Tosyalı, onman içerisindeki kesme ve 
taşıma ücretlerinin düşük olduğumdan balhsetti-
ler. 1973 yılı içerisinde bütün Türkiye'ye şâmil 
olmak üzere kesme ve taşıma ücretlerini % 20' 
ye yakın oranında artırmış bulunuyoruz. Binae
naleyh, burada ifade ettikleri gibi, köylü vatan
daşlara kesımıe ve taşıma ücreti olarak ödenen 
para miktarı tatmin edici bir seviyededir. 

Bir işçi bir günde iki metreküp kesim ve 
tomruklama işi yaparsa, bunun eline geçecek 
para 36 liradır. Eğer köylü vatandaş tek başına 
ıbu işi bilfiil 'eliyle değil, motorlu testere ile yap
maya giderse, alacağı para miktarı bunun beş 
misline kadar yükselmektedir. Eğer bir işçi hay
vanlarıyla İbir günde 4 metreküp tomruğu ram
paya naklederse, eline geçecek miktar 1'1!5 lira
dır. Eğer 10 tonluk bir kamyon bir günde orta
lama rampadan satış deposuna 2:5 metreküp ta
şırsa, ödenecek para 1 000 liranın üstündedir. 
Binaenaleyh, (burada iddia edildiği gibi köylü 
vatandaşlara ödenen para, bugünkü rayice göre 
normal sayılımaık gerekir. 

Sayın Tosyalı, köylü vatandaşların zatî ihti
yaçlarımın, müşterek ihtiyaçlarının verilmedi
ğinden bahsettiler. 1973 yılı içerisinde köylü va
tandaşlara zatî yapacak ihtiyacı olarak 5 524 000 
metreküp, zatî yakacak ihtiyacı olarak 1:1,5 mil
yon ister yakacak odun verilmektedir. Ayrıca 
pazar satışı için de 3,15. milyon ster odun veril
mektedir. Gerek zatî ihtiyaçları, gerejkse müşte
rek ihtiyaçları; okul, cami gibi müşterek ihti
yaçlarımın karşılanması için gerekli orman ürü
nü zamanında ve tamı tamına verilmektedir. 

Köylü vatandaşlarımıza bu sağlamış oldu
ğumuz orman ürünleri ve diğer orman işçiliği 
yoluyla ıkendilerine yaptığımız yardımlar dışın
da, çeşitli kaynaklardan faydalanma suretiyle 
yardımlar yapmaktayız. Dünya gıda yardım 
programından bu sene vereceğimiz para mikta
rı 43,5 milyon liradır. Bunlar; buğday, süt to
zu, vesaire 'gaibi çeşitli gıda maddeleridir. Bun-
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lar dışında, çeşitli projeler hazırlamak suretiyle 
bu bölgelerin kalkınmasına çalışılmaktadır. Bu
rada yine bir-vesile ile arz etmiştim. Ama, bun
ları kısaca arz •etmeyi tekrar lüzumlu görüyo
rum. Bu projeler müteaddittir, ancak burada 
birkaıç tanesini zikretmekle yetineceğim. 

Avrupa Konseyi iskân fonundan 6>9 milyon 
liralık bir proje hazırlanmaktadır. Danimarka 
Hükümetiyle yapılan bir anlaşma dolayısiyle 
sağlanması öngörülen krediden 18,5 milyon li
ralık 'bir diğer proje hazırlanmaktadır. Bunu 
hemen arz edeyim; birinci projenin uygulama 
sahası da, tesadüfen Kastamonu ilimizdir, yani 
Rayın, konuşmacının mıemilekıeii oluyor. 

Bir üçüncü büyük proje, haşhaş bölgesinde 
uygulanması öngörülen büyük bir projedir. Bü
tün bu bölgeye giren 7 ilimizde bütün köylü va
tandaşların kalkınmalarını sağlayıcı bir proje 
•olacaktır. Bunun dışında, yine memleketin muh
telif yerlerimde ormanlık bölgelere münhasır ol
mak üzere diğer çeşitli projeler üzerimde de ça
lışılmaktadır. 

Ormanlık bölgelerdeki halkın kalkındırılma-
sıyle ilgili olarak bir fon teşkili kanun tasarısı 
hazırladık. Bu tasarı, dolaylı bir şekilde Yüce 
Meclise gelmiş, halem müzakere edilmekte olan 
Orman Kanununun ilgili bir maddesiyle nazara 
alınma suretiyle Yüce Mecliste gerçekleştirilmek 
üzeredir. Bu fon tesis edildiği takdirde köylü 
vatandaşlarımıza ilettiğimiz yardımlar çok da
ha genişletilmiş ve böylece onların kalkınmala
rına ıbüyük ölçüde yardım sağlanmış olacaktır. 

Orman köylerinde kooperatifçiliği teşvik 
ederek, yine onların yaşantılarında olumlu et
kiler yapma yolundayız. Halen ormanlık bölge
lerde 160 kooperatif kurmuş bulunuyoruz. Bu 
önümüzdeki yıl içerisinde bu kooperatiflere 60 
tanesi daha katılacaktır. Ayrıca, yine bu bölge
lerde hayvancılığı geliştirmek maksadıyle yeni 
bir kanun tasarısı hazırlayarak Yüce Meclise 
sunmuş bulunuyoruz. 

Bu kısaca arz .etmiş olduğum çeşitli tedbir
ler ile Bakanlığımız, orman içinde ve kenarında 
bulunan köylü vatandaşlara Devletin bütün gü
cünü seferber etmek suretiyle yardıma koşmuş 
vaziyettedir. Bunları görmemezlikten gelmek, 
kanımca hakşinaslık olmaz. 

Sayın Tosyalı, idare mensuplarının köylü 
vatandaşlara haşin muamele ettiklerinden söz 
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ettiler ve kendi seçim bölgelerinden de bilhassa 
'bir misâl vermek suretiyle burada bu haşin dav
ranmayı tekrar tekrar dile getirdiler. Bütün 
teşkilâtımız mensupları, bütün vatandaşlara eşit 
muamele yapmak suretiyle, ve onların işlerinde 
kolaylık sağlamak suretiyle görevlerini ifa et
mektedirler. Mamurlarımızın vatandaşlara haşin 
davrandığı iddiasını, yerinde bir iddia olarak 
kalbul etmiyorum... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bin de- . 
fa ispat edeceğim Sayın Bakan, bin defa. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz Sa
yın Tosyalı. Siz konuşurken Sayın Bakan dinli
yorlardı, şimdi siz dinleyeceksiniz. Lütfen. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELAHATTİN İNAL 

(Devamla) — Köylü vatandaşların pazar yerle
rine getirdikleri orman ürünlerini, idarenin el 
koyma suretiyle alarak, hattâ taşımada kullan
dıkları hayvanlarını da pazarlarda, uzak yerler
de «atma suretiyle de haksız davranışlar içinde 
bulunduğunu iddia ettiler. Bu iddiayı da yersiz 
ve haksız buluyorum. Devlet memurları, elle
rimde bulunan kanunu uygulamakla mükellef
tirler. Kanuna aykırı bir hareket yapılmış ise, 
(hiç şüphesiz Devlet memuru vazifesini ifa ede
cektir. 

Sayın Tosyalı'nın zaman zaman aynı konu
yu dile getirmesi dikkati çekici bir durum arz 
•ediyor. Kendilerine gerek şahsen, gerekse bu 
kürsülerde veya komisyondaki müzakerelerde 
•bütün iddialarını cevaplandırıcı nitelikte bilgi 
'sunduk. Ama buna rağmen aynı konuyu buraya 
tekrar tekrar getirmektedirler. Türk ormancısı, 
köylü vatandaşlarıyle en çok hemhal olan, on
ların her türlü dertlerime koşan Devlet görevli-
sidirler. Bu bakımdan burada ileri sürdükleri 
iddiaları pek varit bulmuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, haşhaş mevzuunda gündem dışı de
meci Tarım Bakam llyas Karaöz'ün cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu; haş
haş mevzuunda görüşmek üzere söz istiyorsu
nuz, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1971 -yılında Yüce Parlâmentolara gösterme
den, bir kararname ile 7 ilimizde yasaklanan 
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haşhaş üretiminin getirdiği .ekonomik silkinti, 
üreticiler üzerinde bütün şiddetiyle devam et
mektedir. Tazminatlar yalnız 1971 yılı için ve
rilmekte olup, tazminat için 1971 yılının ölçü 

• kabul edilmesi asla doğru değildir. Hakkaniye
te en uygun ölçü, 1968 ve 1972 yıllarında Top
rak Mahsulleri Ofisine üreticilerin teslim etti
ği sakız miktarlarının ortalaması olmalıdır. 

7 ilde haşhaşın yerine hangi bitkinin ikâme 
edilmesini tespit için çalışan teknik kuruluş
lar, yapacaklarım bilmedikleri için; verimi dü
şük atadan kalma ürünlerdin üzerinde projele
ri uygulamaya hazırlanmaktadırlar. Zaten Dev
letin ve Tarım Bakanlığının görevi aslisi olan 
bu projeler, halkımıza yemlik ve gelir kaynağı 
getirmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir örnek olmak 
üzere bu kuruluşların hazırladığı 7 ilde uygu
lanacak buğday üretimi projesinden bâzı pa
sajlar okuyacağım; 1972 -1973 yılında uygula
nacak olan bu uygulama zaman tablosunda, 
1972 yılında hiçbir şey uygulanmamış, 1973 yı
lının da 3 ayı geçmiştir. 

Bu projeye göre, proje liderlerinin eğitimi, 
iller yayım elemanlarının eğitimi, .toprak işle
me, - mesulü köylüler, toprak işleyecek - ikinci 
işleme, proje liderlerinin Devlet üretme çiftlik
lerinde tatbiki eğitimi, peşin ve kredili olarak 
Ziraat Bankasından kredi sağlanması, ekim, 
gübreleme, yabancı ot mücadelesi. 

Bu projeler, aslında Tarım Bakanlığına bağ
lı bu hususlarla ilgili genel müdürlüklerin va
zifesi içine girmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 ilde haşhaşın 
yerine hangisinin ekileceği belli olmadığı gibi 
üstelik halen haşhaştan zarar gören üreticilere 
- dikkatinize arz ederim - verilmek üzere ha
zırlanan haşhaş fonundan sığır besisi için Şe
ker Şirketine 12 milyon lira aracılık komisyo
nu ödenmektedir. Topraksu, çayır mera ıslahı 
için ilgili bakanlıklara 8 971 000 lira aktarıl
makta; ayçiçeği projesi için bu fondan 12 mil
yon liralık bir meblâğ da, haşhaş üretimi ile 
ilgisi olmayan bölgenin açıkgözlerine dağıtımı
nın formülleri hazırlanmış vaziyettedir. Haş
haş fonundan akla gelmedik giderler, masa 
- perde - mefruşat vesaire, arabalara benzin ve 
şu şu, bütün bu fondan yapılmakta olduğu ka
nısını taşıyorum. 

'Sayın Parlâmento ve Hükümetten rica edi
yorum : 

Haşhaş mevzuunda verdiğimiz genel görüş
me önergemize, burada görüşme ve tartışma 
fırsatı verilsin ki, kangren olan bir yaramıza 
çare arayalım. Aksi halde üreticiler kendi ara
larında, «Bize Parlâmento ve Hükümetten fay
da gelmeyecek» kanısına varırlar ve bn hava
yı yaratırlar ise, haşhaş ekimini kimse önleye
mez. Halkın Parlâmentoya karşı itimadı kırı-
lırsa, tedavisi güç büyük sosyal yaralar açılır. 
Sayın Tarım Bakanmnı şahsî niyeti ne kadar 
iyi olursa olsun, bu durumu önleyemez. 

Bilgilerinize arz eder, ilgililerden bu husus
larda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ©derim. 
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyuru
nuz. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (O. Se
natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Bilindiği üzere, 7 ilimizde haşhaş ekimi ya
saklanmış bulunmaktadır. Yasaklanan haşhaş 
yerine, bu 7 ilde hangi mahsulün ikame edile
ceği yolunda Bakanlığımızca* gerekli çalışma
lar yapılmaktadır. Yalnız tarım yönünden de
ğil, sanayi yönünden de gerekli incelemeler ve 
projeler hazırlanmaktadır. 

Sayın Mutlu konuşmasında «Buğday pro
jesi» nden bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bölgelerde uy
gulanmasına başlanan buğday projesi, yalnız 
sarı ot mücadelesindne ibaret değil, kuru iklim
de daha yüksek seviyede buğday alma gayesi
ne matuf bulunmaktadır. 

Haşhaş bölgesi ile ilgili olmayan yerlere, 
haşhaş fonundan sarfiyat yapıldığı, yolundaki 
iddia da doğru değildir. Muhterem arkadaşım 
yanlış malûmat almış bulunmaktadırlar. Birgün 
teşrif ettikleri takdirde Bakanlığıma, kendisi
ne bu mevzuda daha geniş bilgiler vermek im
kânına mâlik bulunacağım. 

Saygılar sunarım. 
3. — Erzincan Milletvekili*IIasan Çetnkaya' 

nın Erzincan ovasının sulanması konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetkikaya, Erzin
can ovası erozyonu ile ilgili olarak gündem dı
şı söz istemiş bulunuyorsunuz, buyurunuz (efen
dim. 
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HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Erzincan İlinin en önemli sorunu olan sula
ma ve erozyon konusunda ilgilileri uyarmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Erzincan, Doğu Anadolu bölgesinde en sı-
^cak ve en kurak iklimi taşır. Haziran ayı ile 
Ekim ayları arasında toprakta su eksiği olan 
ve fakat sulamaya elverişli bir tarım memleke
tidir. Devlet Plânlama Teşkilâtınca Erzincan' 
da çimentoya dayalı mamuller için yatırım ön
görülmüş ve bu iş için fizibilite raporlarını ha
zırlamak üzere bir firmaya teklif verilmiştir. 
Ancak, bu projen|n gerçekleşmesi, Erzincan 
ovasının sulanmasnıa bağlıdır. Bu konudaki ça
lışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri ve Toprak-
su Genel müdürlükleri, senelerden beri proje 
çalışmalarını yapmakta, fakat bu projeleri uy
gulamaya bir türlü koyamamaktadırlar. 

Erzincan nüfusunun % 79'u tarımla uğra
şan halkının en önde gelen problemi, hiç şüp
hesiz sulamadır. Erzincanlı toprak dağıtımı de
ğil, toprağını sulayacak olanaklara kavuşmak 
istiyor. Bunun için de, projeleri bitmiş olan 
Erzincan Ovası sağ ve sol sahil arazilerini sula
yacak ve verimini artıracak anakanallarm biran 
önce yapılmasını sabırsızlıkla beklemektedir ve 
uygulamasına geçilmesini istemektedir. 

İkinci konumuz da, erozyon sorunudur : 
(Bitki örtüsü yönünden gün geçtikçe daha 

çok; fakirleşen ülkemizde topraktaki sürekli 
aşınma ve tahribatın ne derece önemli bulun
duğu, hepimizin malûmudur. Özellikle tarım ve 
geleneksel genel hayatı etkilemekte, erozyon 
büyük âfet halini almaktadır. Arazinin daha 
çıplak ve hayvan sayısının kabarık ve hayvan
cılığın ilkel olması nedeni ile aşırı otlatmanın 
yaygın olduğu bölgemizde yakıt konusunun 
halledilmemesi ormanların tahribini önleyeme-
mektedir. Bunlardan dolayı erozyon daha da 
önem kazanmış ve bir tehlike haline gelmiştir. 
Ekonomisi birçok bölgelerden daha yüksek olan 
ve gelirinin % 50'sini tarımdan elde eden ili-
'•ıiz Erzincan'da sayın valimizin ilgililere sun
duğu raporda Erzincan sağ sahil arazisinin teh
likeye maruz kaldığı bildirilmektedir. 

Erzincan - Mutu arasında 463 kilometrekare
lik bir alanı kapsayan ve Erzincan ovasının ku
zey bölümünü teşkil eden çıplak yamaç arazide 
mevcut ve her gün büyümekte olan erozyon, 

kıyı ve taban oyulması, sel konuları bu ovadaki 
tarım arazisini yok etmektedir. Hattâ ovanın 
ortasından geçen Doğuyu Batıya bağlayan Dev
let Demiryolu ve karayolu tehlike karşısmda-
dır. Uygulamaya geçilmesini istediğimiz sağ sa
hil sulama projesi de ileride erozyon yönünden 
tehlike karşısındadır. Durum daha önceki yıl
larda ilgililere duyurulduğu halde gerekli ted
birlerin alınmamasından Erzincan'ın geleceği 
için bu konuda ivedilikle ilgili bakanlıklarca; 

1. — Tahribatın daha fazla olduğu kuzey 
kısmında erozyonu önleyecek çalışmalara baş
lanılması, 

2. — Islah çalışmalarının sağ sahil sulama 
projesi ile birlikte yürütülmesi, 

3. — Islah bölgesindeki alanın % 17'si ora
nındaki tarımsal arazinin ve bölgede otlatılan 
binlerce civarındaki hayvan sahibi çiftçilerle 
ilişkilerin düzenlenmesi, 

4. — Halkın yakıt sorununun halledilmesi, 
5. — Bölge çiftçilerinin tarımsal faaliyetle

rini ve geçim olanaiklarmm uygulanmasında 
proje ile bağdaştırılması amacına yönelik ve 
bilhassa büyük baş hayvan besiciliğinin gelişti
rilmesi için gerekli desteklemenin yapılmasını. 

Bu konularla ilgili Tarım, Köy İşleri, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, İmar - İskân, Ticaret ve 
Maliye bakanlıkları biran önce birlikte hallede
cekleri konuları koordine etmelerini, tehlike 
çanlarını çalan erozyonun önüne geçmelerini 
ilgililerden önemle bekliyor, Sayın Başkan ve 
sizleri saygı ile selâmlıyorum. 

4. — Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 
Adıyaman'ın, bir öğretmenin şehadetine sebebo-
lan olay hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — .Sayın Zeki Adıyaman, bir öğ
retmenin şehadetine sebebolan olay haklkmda 
gündem dışı söz istemiş bulunuyorsunuz, buyu
run efendim. 

İM. ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; bir ay ev
vel seçim bölgem olan Adıyaman'ın Gölbaşı ka
za merkezinde elim, hazin ve çok üzücü bir hi-
yanet irtikâbedilmiştir. Cinayetin kurbanı genç 
(bir Türk öğretmenidir, Cemil Doğan. Bölgem
den bana kavuşan bilginin ışığı altında bu men
fur hareketin tahlilini yapacak olur isek; 

1. — Hadise alelade bir zabıta vakası mı
dır? 
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2. — Komünist ideolojinin bir komplosu mu
dur? 

3. — Öldürülen kimdir, neden canına kıyıl
mıştır? 

4. — Öldürenler kimlerdir ? 
Hadisenin cereyan tarzına bakılırsa alelade 

bir zabıta vatkası olamaz, Çünikü Türkiye'mizde 
komünist musibeti sıçramadan evvel mahiyet
leri ya arazi ihtilâfı, ya kan gütmeler, ya da 
ırz ve namusa saldırmalardan dolayı işlenen 
cürüm ve cinayetlerdir. Şimdi bütün bunların 
en tehlikelisi, var veya yok olma gibi, komünist 
ideolojilerle yurttaşlarımız karşıkarşıya geti
rilmektedir. İşte genç öğretmenin öldürülmesi 
komünistlerin evvelden hazırladıkları plân ve 
komplolarla işlenmiştir. Şöyle ki, üç çocuk ba
bası olan vatanın temiz evlâdı genç öğretmen 
tatilini ailesi nezdinde geçirmek üzere memle
keti olan Gaziantep'e giderken komünistler ta
rafından Gıöiıbaşı'nda - şebekeye parolası veril
miş - tuzak ekilbi hazır vaziyete geçirilmiştir. 
Otobüsün burada beş - on dakikalık bir mola 
vermesi sırasında otobüsten inerek yemek ye-
nek için masum ve bihaber öğretmen lokanta

ya girmiş, çıkanken lokanta kapısında birkaç 
genç kendisine sahte güleryüz ve iltifat göste
rerek, «hocam buyurun sizinle bir çay içelim» 
demek suretiyle ve ağızlarında sözleri daha bit
meden arkadan masum öğretmenin başına ka
lın bir odunla vurulmuş, darbenin geldiği tara
fa başını çeviren öğretmen ikinci bir darbenin 
de hazır! andığını görünce bu darbeyi karşıla
mak isterken parmakları da kırılmak suretiyle 
o anda sayıları 5 - 10 kişiyi bulan güruhtan sal
dırmalar devam etmiş ve bu şekilde yere yığıl
mıştır.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, adliyeye intikal etmiş bir mesele buraya 
getirilir mi ? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın üyenin 
takdirine bağlıdır. Biz kendilerine söz verdik, 
konuşacaklar. 

M. ZEKİ ADIYAMAN (Devamla) — Bu ku
durmuş komünist çetenin fertleri, yerde bitap 
yatan öğretmeni ölesiye dövdükten • sonra kaç
mayı becermişlerdir. 

Hadiseyi duyan zabıta koma halindeki öğ
renmeni vesaitle Gaziantep'e götürmüşlerdir, 
Koma halinde ifadesinde bu çete canilerinden 

birisini tanıdığını ve bunun ela Gölbaşı C. H. P. 
si ilçe Başkanının oğlu olduğunu söylemiş, di
ğerlerini tanımadığını ifade etmiştir. Öldürülen 
genç öğretmen Adıyaman Erkek Sanat Enstitü
sü Müdürüdür. Ben şahsen tanırım, her yanı ile 
temiz, çalışkan, vazifesine âşık, muhitinde 
Türk milliyetçiliğinin sembolü, imanlı, mu
kaddesatına bağlı, irfan ordusunun bir eridir. 
Aylar geçtiği hakle Adıyaman halkı onun hâlâ 
matemini yaşıyor. İşte canına kıyılan insan bu. 
Öldürenler komünistlerdir; bunlar, Adıyaman'
da çöreklenmiş şer kuvvetleri halinde mücadele 
etmektedirler, Alpaslan'a, Yunus'a, Mehmet 
Akif'e gerici yobaz demekte çok cesurdurlar. 
Bütün bunlar hakkında kavli ve fiilleri zabıt
larla tevsik edilmiş, vilâyet makamına sunul
muş, orada kalmıştır. Hiçbir takibata tabi tu
tulmamışlarıdır. Gelin odası gibi süslü, kristal 
camlı masa başında günü gün etmekle bir vilâ
yet idaresi mümkün olur mu? Şimdi Sayın İç
işleri Bakanından bu kürsüden soruyorum. Göl
başı cinayet failleri neden yakalanmamışıtır ? 
Bu cinayetin takip ve tahkikat safhası nereler
de kalmıştır Bu komplonun mihrak noktasını 
meydana çıkarmak daha ne vakite kadar süre
cektir? Bana dokunmayın zihniyetinde olan 
Adıyaman Valisi hakkında; «Valiyi bizden alın, 
Mısır'a sultan edin,» Adıyamanlılar böyle söy
lüyor ve bu sözlerinde haklıdırlar. Milliyetçi 
bir millî eğitim müdürünün Adıyaman'a tayi
ni Millî Eğitim Bakanlığına teklif edilir, Adıya
man Valisi hayır der. Acaba Adıyaman Valisi 
bu komünist şebekenin komplosundan korku
yor mu? 

BAŞKAN — Sayın Adıyaman lütfen bağla
yın efendim. 

M. ZEKİ ADIYAMAN (Devamla) — Biti
yor efendim. Sayın İçişleri Bakanı, işte durum 
bu. Bizleri tatmin edici cevabınızı, canilerin, 
katillerin biran evvel adalete teslim edilişlerini 
ve bu komplo karargâhının meydana çıkarıl
masını bekler, Yüce Meclisi saygı ile selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1020) 

İBAŞKAN — Sayın üyelerin izin talepleri 
vardır, takdim ediyorum. 

'Genel Kurala 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
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vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 7.3.1973 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

(Millet Meclisi Başkanı 
ıMardin Milletvekili Abdülkadir Özmen, 110 

gün, hastalığına binaen, 2 . 2 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ, 31 gün, 
hastalığına binaen, 22 . 2 . 1973 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Ab
dülkadir Özmen'in, 110 gün, hastalığına bina
en izinli sayılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kaibul 
'edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Sayın Neşet Tanrıdağ' 
m, 31 gün, hastalığına binaen izinli sayılmaısmı 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Mardin Milletvekili Ab
dülkadir özmen'e ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/1021) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, okutuyo-
ru. 

'Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 2 ay

dan fazla izin alan Mardin Milletvekili Abdül-
kfdir Özmen'e ödeneğinin verilebilmesi İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Özmen'e 
ödeneğinin verilmesi hususunda oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 
5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu 
gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kal
kındırma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kal
kındırma Kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 73 
numaralı Geçici Komisyon raporu (-1/583, 2/572, 
2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) 

(D 
BAŞKAN — Şimdi kanunların müzakeresi

ne geçiyorum. 

(1) 584, 584 ye 695'e 1 nci ek S. Sayılı 
basmayazı 10 ncu Birleşim tutanağının, 

584 ve 695'e 2 nci ek, S. Sayılı basmayazı 73 
ncü Birleşim tutanağın sonuna eklidir. 

Sırada bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu 
değişikliğimin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet, sayın komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar... Sayın Hükümet ve sayın ko
misyon hazır. 

Efendim, komisyonca geri alman madde
lerden 2 nci maddenin müzakeresi geçen birle
şimde tamamlanmış ve yeterlik önergesi gel
mişti. Yeterlik önergesini takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerindeki müzakelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

'Sabra Keskin 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçen birleşimde önergeler okunmuş bulun
duğundan aykırılık sırasıyle yeniden takdim 
edeceğim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan madde 2 dediniz, çerçeve madde l'dir. 
Çerçeve madde l'dir okunan. 

BAŞKAN — 2 noi maddenin müzakeresi 
dedim efendim. Evet efendim, doğrudu-r. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
maddeyle bir geçici madde eklenmesine dair 
ikamın tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Çorum , 
Hasan Korkmazcan thsan Tombuş 

Konya 
D. P. Grubu âdına İzmir 

Bahrıi Dağdaş Şükrü Akkan 

Mıadde 2. — Toprak ve topografya özellik
leri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebi 
ile, ekolojik, teknik ve ekonomik şartlar bakı
mından- kültür bitkileri yetiştirilmesine elve
rişli olmayan; toprak ve su .muhafazası tedbir
lerinin alınması ve birim alandan azamî verim 
elde edilmesi yalnız orman örtüsü teşkili sure
tiyle mümkün olan her türlü bitki örtüsüne sa
hip veya örtüsüz araziler; 

Yanan orman sahaları da dikkatte alarak, 

Buna göre; 

A) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakım
lardan gerekli şartları haiz olan ve 3 hektardan 
büyük delicelik, sakızlık ve harnuplar veya di^ 
ğer yabani meyve ağaçlıkları; 

B) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımın
dan gerekli şartları haiz olan, tesis edilmiş aşı
lı zeytinlik, aşılı kestanelik, emekle yetiştirilmiş 
fındıklık, çay ve narenciye bahçeleri ve her nevi 
meyvelikler; 

C) Devlet ormanları dışında bulunan park
lar ; 

D) Devlet ormanları dışında bulunan şe
hir, kabasa ve köy mezarlıklarındaki her nevi 
ağaçlıklar; 

E) 'Sahipli arazide bulunan ve civarındaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağaç nevi-
lerinin.bulunduğu yerler; 

F) Ekolojik - teknik ve ekonomik şartları 
haiz ve ziraat yapılmakta olan 3 hektardan bü
yük ziraate elverişli sahalar; 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve 
yüzölçümü 3 hektardan yukarı bulunmayan sa
hipli arazideki her nevi orman ağaç ve ağaççı
ğı toplulukları; j 
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H) !Sahipli arazide ve muhitin hususiyet
lerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek fıstık, 
çamlıkları, palamut meşelikleri; 

I) Ekolojik şartlara göre teknik v e ekono
mik olarak kültür bitkileri yetiştirilmesine uy
gun olan sazlık, makilik, fundalık ve çalılıkla
rın kapladığı saha; 

1) Şehir, kasaba veya köy iskân topluluğu 
içinde kalan yerler orman sayılmaz; 
Ancak; 

Orman ağacının, orman ağacı sayılmayan 
ağaç ve ağaççıklar içindeki nispeti, iştirakte % 
30 ve kapalılıkta % 10'un; 

Orman ağacının orman ağacı sayılmayan 
ağaç ve ağaççıklar içindeki nispeti iştirakte 
% 50 kapalılıkta •% 30l'un, 

Altında bulunduğu sahalar; bu maddenin 
tarif kısmının 1 nci fıkrasına göre değerlendi
rilir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyon?.. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
— Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Önergemizi 

izah edeceğiz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş, müc-

melen. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Bas

an, muhterem milletvekilleri; Orman Kanunu
nun 2 nci maddesiyle getirilen metin bir nevi 
tahdit maddesidir. Ormanı sınırlandırma mad
desidir ve Anayasanın son değişikliğinin ışığı 
altında kaleme alınmış bir maddedir. 

Sayın Bakan, bundan evvelki celsede, ilim 
ve fenden ne anladıklarını bir yönetmelikle 
tarif edeceklerini söylediler. Şimdi, gelen ve ko
misyon tarafından da revize edilen maddeye 
şöyle bir göz atalım. 

Madde ne getiriyor? Madde diyor ki, orma
nın içinde bulunan ve halen ziraat yapılan bir 
kısım arazi ile yine ormanın içinde ihya edil
miş bir kısım çay, narenciye, fındıklık, fıs
tıklık, yani üretime geçilmiş bâzı yerler ilmen 
ve fennen orman vasfım kaybediyor, bunu or
manın dışına çıkaracağız diyor. Bu mümkün 
olmayacaktır. Niye mümkün olmayacaktır; bir 
yer ilmen ve fennen ya ormandır ya değildir. 
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İlmen ve fennen ormansa vasfını nasıl kaybe
diyor? Ekonomik ve ekolojik kıstaslara göre 
hakikaten orman olarak idamesinde fayda 
varsa ve öyle ise neden çıkarıyoruz? 

İkinci bir husus; üretime geçmiş olan bu 
sahaların dışında ona benzer verimli bir por
takal bahçesi, bir narenciye bahçesi, bir fıstıklık 
olacak daha başka saha yok mudur? O halde 
maddeyi geniş mânada ele almalıyız. Çiftçinin 
topraklandırılmasmda dahi Anayasanın 37 nci 
maddesi hiçbir şekilde ormanların küçültüle-
meyeceğini ileri sürüyor. Anayasa bunları ileri 
sürüyor. 

Şimdi siz geliyorsunuz bu «küçültü'lemeye-
cektir» hükmünün yanında bâzı sahaları or
manın dışına çıkarıyorsunuz; aynı verimlilik 
ve potansiyel gücü olan büyük bir kısım sa
haları da orman rejimi içinde tutuyorsunuz. 
Başka türlü anlayamıyoruz biz. Çünkü ya
pılacak tahdide bir vuzuh getirilmemiştir. Bi
naenaleyh, bu tahdidin ve çıkaracağınız bu 
kanunun tıpkı geçici 6 nci maddenin iptali 
gibi bir âkibetle karşı karşıya olacağını ifade 
ediyoruz. Onun için diyoruz ki, bu çıkaraca
ğınız sahalar ile bunun gibi olan sahaları da 
içine alan ve Orman Kanununun statik orman 
tarifi maddesini ilmin, ekonominin, ekonojinin 
ışığı altında ormanların hudutlandırılmasında 
ve nerenin orman, nerenin orman sayılmaya
cağı hususunun sarahate kavuşturulmasında 
zaruret vardır. 

Biz parti olarak önergemizde ısrar ediyo-
.ruz. Diyoruz ki, hudutlandırmada, orman tah
didinde mutlak surette ekonomik, teknik ve 
ilmî bir hudutlandırmanın esaslarını içine al
mayan bir kanun, mevcut Anayasa muvacehe
sinde, hangi değişikliği getirirseniz getiriniz, 
mutlak iptale mahkûm olacaktır. 

Yüce Meclisin binbir emekle meydana ge
tirdiği bu çalışmaların neticesiz kalmaması 
için getirmiş olduğumuz önergemize iltifat et
menizi arz eder, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Önergeye sayın Hükümet ve 
sayın Komisyon katılmıyorlar. Nazarı itibare 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Nazarı itibare alınmasını isteyen sa
yın üyeler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen tasarının 2 nci maddesi

nin (geçici 1 nci maddeye göre yapılacak be
lirtmelerde; bu maddede yazılı hükümleri uy
gulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir) fıkrası
nın maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Antalya Kastamonu 
İhsan Ataöv. Sabri Keskin 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bu eski takrirdir. Yeni maddeye göre 
bu takriri geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir efen
dim. 

Diğer bir takriri okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve 
(b), 4 ncü fıkralarının aşağıdaki şekilde ka
bul edilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Madde 2. — 
a) İmar ve ıslah edilerek devamlı ürün 

alman verimli kültür arazisi haline gelmiş 
tarla, bağ, mevvelik, zeytinlik gibi çeşitli ta
rım alanlarıyle hayvancılıkta kullanılmasında 
toplum yararı bulunan otlak, kışlak yaylak 
haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Fıkra 4. Evvelce sınırlaması yapılmış ve 
fakat yukardaki (a) ve (b) fıkraları hükümle
rine uymadığı Orman Bakanlığınca anlaşılan 
veya (a) ve (b) fıkralarında ismi geçen arazi 
veya yerleşim sahaları sahipleri veya kullanıcı
larının itiraz veya talepleriyle yukarıki (a) 
ve (b) fıkra hükümlerine uymadığı mahkeme 
karariyle tayin ve tespit edilen, sınırlamala
rın düzeltilmesi, bu kanunun yürülüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde orman ka
dastro komisyonlarınca yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, sayın Ko

misyon önergeye katılmıyorlar. Okunan öner
genin nazarı itibare alınmasını oylarınıza... 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öner
gem hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim Sayın Tos
yalı. 

Nazarı itibare alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer bir önergeye geçiyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 6831 

sayılı Kanunun 2 nci addesinin, 
.a bendindeki, 
«Orman bütünlüğünü bozmayan», tâbirinin 

çıkarılmasını arz ve teklif eder, önergemi izah 
için söz rica ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sayın Hü
kümet katılmıyorlar. 

Sayın Seydibeyoğlu?.. Yok... 
Nazarı itibare alınması hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin (a) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kırklareli 
Mehmet Ata gün 

Madde 2. — a) Su ve toprak rejimine za
rar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, 
tarla, bağ, meyvelik, fındıklık, fıstıklık, (an
tepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan 
yerler ile otlak, kışlak ve yaylaklar, 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

—• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü

kümet katılmıyor; buyurun Sayın Atagün. 
Önergenizi mücmelen izah etme sadedinde 
söz veriyorum. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan tasarınım 2 nci maddesi
nin (a) bendini tadil etmekteki maksadımı kı
saca arzediyorum: 

Tasarının (a) bendini dikkatle inceleyecek 
olursak - ki, okumak suretiyle bunu anlatmak 
isteyeceğim- bana hak vereceksiniz. 

«(a) - Su ve toprak rejimine zarar verme
yen, orman bütünlüğünü bozmayan ve imâr, 
ıslah edilerek devamlı ürün alman verimli kül
tür arazisi haline gelmiş olan tarla, bağ, meyva-' 
lık zeytinlik fındıklık, fıstıklık, (Antepfıstığı) 
gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta kul
lanılmasında toplum yararı bulunan otlak, kış
lık, yaylak haline gelmiş yerler» 

Yani 2 nci maddenin (a) fıkrası, doğrudan 
doğruya Anayasanın l'3'l nci maddesinin 5 nci 
fıkrasında tadat edilen, daha geniş mânada 
orman dışına çıkarılması icap eden arazileri 
ortaya koymuş iken, getirilen bu (a) fıkrası, 
yalnız ve yalnız kullanılan, ürün alman saha
ların orman dışına çıkarılmasını öngörmektedir. 
Başka bir deyimle, Anayasa hem kullanılan, 
hem de kullanılacak olan, fakat su ve toprak 
rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü 
bozmayan yerlerin gerek işletilmiş, gerekse iş
letilmemiş olan sahaların orman dışına çıkarıl
masını öngördüğü halde maalesef metin, yalnız 
işletilmiş olan arazilere, daha açık bir tâbirle, 
orman sayılan yerlere müdahale etmiş, açıkgöz, 
ürün alan kimseyi korumuş; fakat kanundan, 
yasaklardan korkan aynı şekilde yanında or
man sınırı dışına çıkarılması mümkün olan ye
re tecavüz etmemiş, daha doğrusu ekmemiş, biç
memiş fakirlik içinde bulunan köylünün top
rak tevzii zamanında istifade edeceği yeri ma
alesef metin dışarıya çıkarmıştır. 

Diğer açık bir tâbirle, Anayasa, problemi, 
sorunu iki halde de çözülmesini öngördüğü hal
de maalesef getirilen hüküm yalnız bir yanı ile 
bu meseleyi halletmiştir. 
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Şimdi buna ait olan Anayasa hükmünü açık
ça sizlere ifade etmekte yarar görüyorum; 
madde 101, 5 nci fıkra. 

Muhterem arkadaşlarım, burada mevcut 
olanla, olacak olanlara dair çok açık bir hüküm 
var. «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyva-
lık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında ve
ya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulu
nan» diyor, kullanılan demiyor. Kullanılmasın
da yarar bulunan topraklar orman niteliğini 
kaybetmiş olması nedeniyle orman sının dışına 
çıkarılmasını Anayasa öngördüğü halde maale
sef burada yalnız işlenmekte bulunan toprak
lan! bir nevi orman sınırı dışına çıkarmak ni
teliğinde bir hüküm getirilmiştir. Bu getirilen 
hüküm kabul edildiği takdirde, metni, Anaya
sanın imkânlarını dar çerçeve içerisinde hazır
lamış oluyoruz, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununa da aykırı bir işlem yapmış bulunu
yoruz. 

Bu nedenle hazırlamış olduğum metni siz
lere bir daha okuyorum: 

«'Su, toprak rejimine zarar vermeyen, or
man bütünlüğünü bozmayan tarla, bağ, meyva-
lık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, antep fıstık
lığı gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler 
ile, otlaklık, kışlaklık ve yaylalıklann» orman 
dışına çıkarılabileceğine dair hususu kapsa
maktadır. iltifat etmenizi rica eder, saygılar 
sunarım. 

.BAŞKAN — Takrire Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyor. 

Nazari itibare alınması) hususunu oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Filhal katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Filhal katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon filhal katılmış bulunduğu

na göre önergeyi kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının birin

ci maddesi ile değiştirilen 6831 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 6 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Kırklareli 
Beyti Arda 

Geçici madde 1 nci maddeye göre yapılacak 
belirtmelerde bu maddede yazılı hükümleri uy
gulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge da
ha var, okutuyorum. 

Sayını Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan 68311 sayılı Orman Ka

nunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının; «Ge
çici birinci maddeye göre bildirilecek gerekçe
li mütalâalarda (belirtmelerde), bu maddede 
yazılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı 
yetkilidir.;» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

iSinop Siirt 
Hilmi işgüzar Zeki Çeliker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
biz bu maddeyi önergeler ışığında hazırladığı
mız için iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN —• iştirak etmiyorsunuz. 
Bayın Hükümet? 

ORMAN BAKACI SELÂHATTİN İNAL 
— Katılıyoraz. 

BAŞKAN - - Sayın Hükümet katılıyor. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, zaten maddenin içerisinde bu hükümler ge
tirilmiştir. Bir usul hatası yapıyoraz, müsaade 
ederseniz izah ediyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu önergeler 

görüşüldü, oylandı; komisyon filhal katılmadı
ğı için komisyon iade edildi. Tekrar bir müza
kere yapılmaması lâzımdır.. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Ataöv, takrirler 
okundu, her okunuşunda, geçen birleşimde, Sa
yın Komisyon takrirleri geri istedi, Komisyona 
takdim edildi. Usulî bir hatamız yoktur, usul 
içindeyiz. 

ZEKİ ÇELÎKER (Siirt) — Efendim, öner
gemizi izah etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyuran «fendim. 
Sayın Komisyon, acaba Zeki Çeliker ve 

Sayın Beyti Arda tarafından verilen iki öner-
geyede mi katılmıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — İkisine de ka
tılmıyoruz >efeııdim. 

BAŞKAN — İkisine de katılmıyorsunuz. 
Sayın Arda, 'Sayın Çeliker'in önergesi sizin 

önergenizle aynı mahiyette olduğu için o öner
geye katılıyor musunuz? 

BEYTİ ARIDA (Kırklareli) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Çeliker. 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan 683d sayılı Orman Kanu

nun şu anda görüştüğümüz 2 nei maddesinin 
önergemizde bahsettiğimiz fıkrasının önerge
miz istikametinde değiştirilmesi ile bu kanun 
muvacehesinde hukukunu müdafaaya çalıştığı
mız davalı veyahutta davacı durumunda olacak 
orman köylüsünün menfaatleri istikametinde 
tarafımızdan tedvin edildiği kanaatini taşıyo-
yoruz. 

Bir yerde bu işleri görmek için icra organı 
tarafından tavzif edilen komisyonlara itibar 
ederiz, öte taraftan aynı mahiyetteki bir göre
vi yapacak olan belirtmeci ve aynı Bakanlığın 
tavzif edeceği şahıslara her ne hikmetse bura
da itibar etmek istemiyoruz. 

Bu davanın en kısa süre zarfında teşkil edi
lecek kadastro komisyonları marifetiyle netice
ye bağlanması Millet Meclisinin bütün grupla
rınca ittifak edilen bir husus olmasına rağmen, 
Orman köylüsü ve Orman Genel Müdürüğü, or
man köylüsü ve orman İdaresi arasındaki ihti
lâfların bir an evvel halledilmesini istememize 
rağmen, bir yerde, burada hu noktaya iyi tarz
da işaret basmaksızm bu davaların daha uzun 
süre sürüncemede bırakılacağının da farkında 
değiliz. 

Vatandaşla Orman İdaresi arasında bir ih
tilâf doğar, teşkil edilen kadastro komisyonla
rı tavzif edildikleri başka bir mahalden, orman 
İdaresi veyahutta. Orman Bakanlığı tarafından 
süratle mevzuubahis olan bu yere intikali müm
kün olmaz ve vatandaş buradaki hukukî duru
munu kendi yönünden belirtmekte müşkülât çe
ker. 

Öte taraftan hu hususla ilgili Orman Bakan
lığından sarece bir mütalâa talebi ile işin neti-
celendirilmesi cihetine gidilmek istenir. Bu, bir 
erde Orman Bakanlığını sadece icracı sıfatı ile 
değil, hüküm taşıyacak idarî bir karar verme 
organı sufatıyle değil, şeklen bir vasıta olarak 
kabul etmek gibi bir şey olur ki, vatandaşın bu 
kabîl hadiselerdeki müracaatının uzun sürede 
neticelenmesini ve vatandaşın uzun bir süre da
ha mahkeme ile ihtilaflı kalmasını sonuçlandı
ran bir keyfiyet arz eder kanaatini taşıdığımı-
mız için, burada Orman Bakanlığının icracı bir 
organ sıfatı ile tıpkı tahdit komisyonlarının 
fonksiyonunu icra edebilecek kabiliyet ve hü
viyette belirtmeci heyetlerin bir an evvel ihti
laflı olan yere şevkinde selâhiyet sahibi kılar ki 
bu kanaatle, mütalâa ile birlikte önergemizde 
belirttiğimiz gibi belirtme heyetlerinin de ilâve
si gayet uygun olur, vatandaşın lehine olur. 

Bu itibarla eğer orman köylüsünün orman 
idaresi ile olan mülkî ihtilâfını bir an evvel hal
letmek istiyorsanız önergemiz istikametinde oy 
kullanmanız icabeder kanaatini taşıyoruz ve bu 
vesile ile Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Önergelere sayın Hükümet ka
tılıyor, sayın Komisyon katılmıyor. Her iki 
önergeyi birlikte oyluyacağımı, başta arz etmiş
tim. 

Önergenin nazarı itibare alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin 7 nci fıkrasının aşağıdaki 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Öner
gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün'ün önergesi is
tekleri üzerine geri verilmiştir efendim. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz kanun tasarısının madde 2 

deki 
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«Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rımda hiçbir surette uygulanmaz» fıkrasının çı
karılarak «yanan ormanların yerinde, yeni or
manlar yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit ta
rım ve hayvancılık yapılmaz» cümlesinin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Konya 

ıBaha Müderrisoğlıı 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon ve Sayım Hü
kümet bu önergeye katılmamaktadır. Önerge
nin nazarı iti b a re alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. Buna 
benzer bir önerge de bulunduğundan dolayı iki
sini birden takdim edeceğim efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maddenin (b) fıkrasındaki parantez içinde

ki cümlenin çıkarılmasını arz ederim. 
'Samsun 

Yaşar Akal 

Önerge üzerinde söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Kanununun 2 nci madde (b) fıkra

sındaki ( . . . . . ) kerre içindeki ibarenin kaldı-
rılmaısını arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır, bu durumda Saym Akal bulun
madığına göre, önergeniz üzerinde buyurunuz 
Saym Tosyalı. 

(Sayın Akal'm önergesine de katılıyorsunuz 
değil mi efendim1? 

HASAN TOSYALI ('Kastamonu) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere Anayasa

mızın 131 nci maddesinin son fıkrası; hem or
manı, hem orman köylüsünü aynı zamanda ge
liştirmeyi, korumayı Devlete g-örev olarak ver
miştir. Bunu bir tarafa bırakalım. 

Şimdi müzakeresini yapmakta olduğumuz 
2 nci maddenin (b) fıkrası toplu halde olma
yan orman içi köylerinin orman sayılmasını 

âmir. Eğer biz hu maddenin (>b) fıkrasındaki 
kerre içindeki ibareyi kaldırırsak... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Anayasa
ya uygun ihale geliyor. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ana
yasaya uygun hale geliyor. Anlaşıldı, tamam, 
arife tarif lâzım değil muhterem arkadaşlarım. 
Bir tek cümle söyleyeyim, aksi takdirde benim 
1 200 köyü olan Kastamonu'nun 4 500 parça 
köyü yok olacak. 

ZEM ÇEIİKER (Siirt) — Ayıp, ayıp ama 
demogoji yapıyorsun utanmaz herif. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yani bu 
kerre içindeki ibare kalkarsa kanunumuz Ana
yasaya tam tıpa tıp geliyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu önergeye -sayın komisyon 

ve saym Hükümet katılmamaktadırlar. Önerge
nin nazara alınması ıhususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Saym komisyon filhal katılıyor musunuz1? 

GEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Saym Başkan 
burada 'bir yanlışlık oldu galiba? Az evvel Sa
yın Tosyalımın bir önergesi reddedildi, aynı 
hüküm onda da vardı. Bir yanlışlığa meydan 
vermemek için onu tekrar tetkik edelim efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Başer, şimdi oylamaya 
sundum, kabul edildi. Bunun dışında yapacak 
başka 'bir şeyim yok ki, benim. Aslında o red
dedilen takrir daha geniş kapsamlı olduğu için 
onu ıherhalde reddettiler, bunu kabul ettiler. 

Şimdi filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Filhal katılıyo
ruz. 

MEHMET ATAOÜN (Kırklareli) — Saym 
Başkan, §imdi filhal katıldığı zaman, parantez 
içindeki cümle çıkarıldığında «sahalar» olmaya
cak «sahaları» olacak efendim. 

BAŞKAN — Saym üyeler lütfeder misiniz? 
Saym komisyon katılmadı, Saym Hükümet 

katılmadı. Oylarınıza sundum, kabul ettiniz. 
Şimdi saym komisyondan sordum, filhal katı
lıyor musunuz diye; sayın komisyon filhal ka
tıldığını beyan etti. Şu durum muvacehesinde 
yapacağım usulî muameleyi tekrar oylarınıza 
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sunmaktır. (Bundan başka yapılacak muamele 
yoktur. 

Önergeyi de aynen okuttuğumdan «sahala
rı» veya «sahalar» şekline ben karışamam. 

ORMAN BAKAM ıSELÂHATTlN İNAL — 
Efendim, ikinci defa oylanacaksa söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın komisyo
nun evvelce görüşmek üzere geriye aldığı öner
geler ikinci defa oylanmak üzere okutulmuş 
bulunuyor. Burada usule ıgöre; «ancak buna ce
vabı ikinci müzakere sırasında yalnız encümen 
verebilir» diye madde var. Bu bakımdan ancak 
komisyona söz verebiliyorum. Bu yüzden size 
söz veremiyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, arkadaşlarımın söylediği «ı» ilâvesine 
katılıyorum efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, olmaz 'böyle şey efendim. 

BAŞKAN —• Sayın komisyon, tekrar lütfe
der misiniz? Filhal katılıyor musunuz? 

GEÇiöt KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Efendim, «köy 
yapılarının toplu olarak 'bulunduğu yerleşim 
sabalar» dediğine göre bir mahzur yok. Buna 
katılıyoruz, yalnız... 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Mahzuru de
ğil, sarahaten lütfediniz, beyan buyurunuz. Ka
tılıyor musunuz, katılmıyor musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmış •bu
lunduğuna göre - biraz evvel nazarı itibara alın
ması hususu oylanmıştır - bu takriri oylarınıza 
sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ayrıca, biraz evvel mevzuuibahse-
dilen hususu da, redaksiyon hatasını da düzel
tecektir efendim. 

Diğer bir takriri takdim ediyorum. 

!Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 2 nci maddesinin 10 ncu 

• satırından başlayan fıkranın maddeden çıkarı
larak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Y. Z. Yağcı 

«Evvelce sınırlaması yapılmış orman sınır-
1 nmaları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç beş yıl içinde Orman Kadast
ro komisyonlarınca (a) ve (b) fıkralarına göre 
yeniden yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Is atılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet takrire katılmıyorlar. Takririn nazarı 
itibara alınması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
(Sayın Başkanlığa 

«Orman sınırları dışına çıkarılan» tâbirinin, 
«Orman sınırları dışında bırakılır evvelce 

orman sınırı içine alınmış ise orman dışına çı
karılır» olarak: değiştirilmesini arz ve teklif 
< 3 erim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Kat ılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü-
.vümet önergeye katılmıyorlar. Nazarı itibara 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Aynı mahiyette iki tane önerge var; ikisini 
birlikte takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanunu tasarısının 1 nci 

maddesinde yer alan 2 nci maddedeki «en geç 
10 yıl içinde» ibaresinin «eh geç. 5 yıl içinde» 
biçiminde değitşirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Kanunu tadil tasarısı 2 nci maddesi

nin (6) bendi ikinci fıkrasındaki en geç on yıl 
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kelimelerinin en geç beş yıl olarak değiştiril
mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Antalya 
1. Ataöv 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
Sayın Yusuf Ziya Yağcı'nm önergesinde de beş 
yıldı; Yüce Meclis reddetti Bu bakımdan ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar; önergelerin nazarı itibara alın
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Orman Kanununun 2 nci maddesinde son 
fıkradaki «6 ay» ibaresinin «3 ay» biçiminde 
değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 

OEÖiöİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
altı aylık müddet âzcimî müddettir. O bakım
dan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

ORMAN BAKANI SELÂITATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Nazarı itibara alınması hususimi:-. 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Orman Kanununun 2 nci 
maddesine (c) bendinin eklenmesini arz ede
rim. 

Kars 
Musa Doğan 

Madde 2. — 
c) Dağ köyleri orman içi köyler} kapsamı

na girer. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, bir usulî yanlışlığın 
içerisindeyiz. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü Sayın Ataöv? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Önergelerin 

müzakere tarzında bir usulsüzlük var. Zatıâli-
nizin burada bir şeyi yoktur. Siz seçilmeden 
evvel cereyan etmiş bir olayı anlatacağım. 

'BAŞKAN — Sayın Ataöv, geçen birleşim
de bizzat burada idim. Önergelerin tümü usulü 
muamelesi dairesinde okundu. Her önerge okun
duğunda Komisyon, «Önergeyi geri alıyoruz,» 
dedi. Yani önergeler Komisyona takdim edildi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, ben size onu izah edeceğim; müsaade edin 
bir dakika... 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, önergenin mu
amelesini bitirelim, ondan sonra. 

Sayın Komisyon, Sayın Musa Doğan'm öner
gesine katılıyor musunuz? 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN -^ Sayın Hükümet? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmıyorlar. Nazarı itibara 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Ataöv, neden bahsediyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanununun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

«Bu madde uygulanması nedeniyle orman 
rejimi dışarısına çıkarılan alanlar, Toprak Re
formu Kanununda belli edilen esaslar dairesin
de kullanılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 
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OEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan 
'katılmıyoruz; çünkü ortada toprak reformu ka
nunu diye birşey yok. Daha tasarı halindedir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmıyor. Nazarı itibara alınması hu
susunu oylarınıza 'sunuyorum. Kaimi edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Bil' diğer önergeyi takdim ediyorum. 

iSayın Başkanlığa 

(Orman Kanunu 2 nci maddeye bir fıkra 
ilâvesiyle muayyen yerlerde fundalık mevkiin
den orman içerisindeiri köylülere bir miktar 
mülkiyet hakkı tanınması, önergemi izah etmek 
iein söz verilmesini ara ederim. 

Saygı ile. 
Tokat 

Mehmet Kazova 
AİBHMEIT KAZOVA (Tokat) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Kazova önergelerini geri 

aldılar. 
Diğer bir önergeyi takdim cdiyoruım. 

iSaym Başkanlığa 

Orman Kanunu 2 nci maddesindeki kerre 
ieinde'ki ibarenin başına ('bu kanunun yani 2 nci 
maddesinin neşri tarihin/den sonra yenide ku
rulacak) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

HAISAN TOSYALI (Kastamonu) — Oeri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri aklınız. 
Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

(Sayın Başkanlığa 

'Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilmek is
tenen 6831 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
(b) bendinden sonra gelen fıkranın 

•«'Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yu-
karda'ki fıkra hüküm terine uymadığı Orman 
Bakanlığınc'a» tâbirinden sonra 

'«Bizzat veya ilıgilinin müracaatı üzerine yap
tırılan tetkikatla anlaşılan» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
^Mehmet Seydibeyoğlıı 

Not : Önergemi izah için söz rica ederim. 

(Sayın Başkanlığa 
Önergemi aşağıdaki şekilde tashih ediyo

rum,. 
«Orman Bakanlığınca veya vâki müracaat

lar üzerine anlaşılan» 
Şeklinde kahulünü arz ederim. 

Kastamonu 
AL ehm et S ey (1 ibey o ğ 1 u 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon, tashih edil
miş şekliyle katılıyor musunuz? 

GKÇİOt KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
biz, «Orman Bakanlığınca veya vâki müraca
atlar üzerine anlaşılan» şeklinde maddeyi tan
zim ettik. Bu bakımdan katılmıyoruz. Yani }>h 
bu hükmü hazırladığımız yeni metne aldık. 

BAŞKAN — Efendim, aslında madde metni
ne aynı- durum alınmış bulunduğundan muame
leye 'koymuyorum. 

Aynı mahiyette iki önerge vardır, takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde

sinin (a) fıkrasının ikinci satırının sonundaki 
(zeytilik), kelimesinden sonra (fındıklık ve 
antepfıstıklığı) kelimelerinin ilâvesini saygıla
rımla arz ederiz. 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sivas 
E. Kangal 

Tokat 
H. Abibas 

Siirt 
Z. Oeliker 

Antalya 
I. Ataöv 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 

OEOİCI KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir usulî meseleyi arz 
edeyim : 

Komisyon, verilmiş olan önergelere katılsa 
da, bir cümlesini veya bir kelimesini metnine al-
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mış olsa da, Heyeti Umumiycnin Komisyonun 
bu şekildeki katılmalarını kabul edip etniieye-
eeği belli değil. Lütfederseniz, «'Biz bu önerge
yi metnimize aldık, binaenaleyh okumayalım,» 
şeklinde bit* muamele yoik. Onun için arz ede
rim Sayın Başkan, yanlış bir usule gidilmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, durum şudur 
efendim : Önerge okunduğunda yeni metinde 
durumun meveudoklnğu beyan edilmiş bulunul
ması nedeniyle.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Yalnız burada, bu önergede birkaç sayın 

üyenin ismi mevzuu bahis olduğuna göre, Sa
yın Tosyalı'nm geri abnasıylc neticeye vasıl 
olamıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON" BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Saym Başka
nım, bir noktayı izah edeyim ; Şimdi biz bu 
önergelerin ışığı altında metin hazırladık. Bu 
metin okunup Umumî Heyetin oyuna arz edil
dikten sonra o t oma t Ikınan kabul edilmiş olu
yor. 

BAŞKAN — Sayın Başer, lütfederseniz ev
velâ okutalım ondan sonra fikrimizi soralım. ; 
Buna göre beyanda bulununuz, metinde var ' 
derseniz mesele kalmıyor. \ 

l 

Millet Meclis Başkanlığına \ 
Görüşülmekte bulunan 08: >J. sayılı Kanunun j 

bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun | 
tasarısının; j 

2 ne.i maddesi (a) fıkrasındaki zeytinlik ke- \ 
limesinden sonra fındıklık kelimesinin ilâvesini ' 
arz ve teklif ederim. j 

Saygılarımızla. [ 
Bolu Kastamonu j 

Halil İbrahim Cop -Sabrı Keskin ! 
î 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda bu- S 
lunmayan sayın üyeler mevcut. Bu bakımdan, 
•onların fikrini almak imkânımız bulunmadığı
na göre usulî muameleyi tekemmül ettirece
ğim, lütfediniz. 

•Sayın komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
ibiz, yeni hazırladığımız metne bunları aynen 
dahil ettik. 

BAŞKAN — Bulunduğu için katılmıyorsu
nuz. 'Sayın Hükümet. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Aslında, sayın komisyon öner
geyi aldıktan sonra katıldıklarını beyan etmiş
ler ve aynı cümleleri de yeni metne dahil et
mişler. Bu bakımdan oylanmasına lüzum gör
müyorum. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Evvelce orman sınırlamalarının yapılması 

sırasında bâzı tapulu araziler, Orman Tahdit 
komisyonlarınca orman sınırları içine alınmış ve 
bundan haberdar olmayan tapu sahiplerinin iti
raz süresini geçirmeleri nedeniyle bu sınırla
malar kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Bu gibi yerler, sınırlamanın .düzeltilmesi ha
linde orman sınırları dışına çıkarıldığı takdir
de, bir istimlâk ve devleştirmeye konu bulun
mamasına rağmen, Hazineye bırakılacaksa 
Anayasanın himayesinde bulunan mülkiyet 
hakkı bir defa daha zedelenecektir. Ormanların 
tahdidi sırasında, bundan haberdar olmamış, 
gayrimenkulunu gösterememiş, tapu senedini 
ibraz edememiş, bu sebeple Orman Tahdit ko
misyonlarınca orman arazisi olarak orman sı
nırları içine alınmış ve itiraz süresi içinde itiraz 
edilemeycrek sınırlama kesinleşmiş ise, itiraz 
vâki olsaydı bu tapulu yerin malıkemelerce 
tahdit dışına bırakılacağını kabul «etmek zo-
runluğu bulunduğundan halen orman sınırları 
dışına çıkarıldığı da nazarı itibara alınarak 
böyle yerlerin tapu sahiplerine iadesini kabul 
•etmek 'gerekmektedir. 

Evvelce tapulu olup da açıklanan şekilde or
man sınırları içine alınmış bir yer ile, eskiden 
beri orman olan ve 15 . 10 . 1961 gününden 
önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tamamen kaybetmiş bulunan, bir yer, orman sı
nırları dışına çıkarıldığı takdirde aynı işleme 
taıbi tutulup, tapu sahibinin mülkiyet hakkı 
g-özönünde bulundurulamaz ise, her iki yer de 
Hazineye bırakılırsa, hukuk devletinde bunun 
savunma olanağı mevcut değildir. 

Bu nedenle, istimlâk veya devleştirmeye 
konu olmamış ve bugün orman sınırları dışına 
çıkarılmış tapulu gayrimenkullerin Hazineye 
değil, tekrar eski tapu sahiplerine intikallerine 
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imkân vermek maksadıyle, görüşülmekte olan 
2 nci maddenin ; 

«Evvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yu
karıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman 
Bakanlığınca anlaşılan sınırlamaların düzeltil
mesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç on yıl içinde Orman Kadastro 
komdsyonlarınca yapılır.» fıkrasına : 

Trabzon 
Ahmet Şener 

«Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına 
çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş 
tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiple
rine intikal eder.ı» cümlesi de eklenmek suretiy
le değiğiıştirilmesini saygııyle arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — (Sayın komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
yeni hazırladığımız metinde bu önergeyi aynen 
beniım'sedik ve metne geçtik, kabul ettik. 

BAŞKAN — Sayın Şener, kellime kelime 
olmadığına göre katılıyor musunuz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Katıldıkla
rına göre mesele yok. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — önergeyi 

geri almak diye bir şey mevzuu bahis değil 
Sayın Başkan. Muameleye koymuyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, muameleye 
koymuyoruz. 

Madde üzerindeki önergeler bitmiştir. Mad
deyi değiştirdiğimiz şekliyle takdim ediyorum. 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) ıSu ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, (antepfıs
tığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yer
ler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş 
yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yuka

rıdaki fıkra hükümlerine uymadığı, Orman Ba
kanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine an-
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laşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on 
yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca ya
pılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışı
na çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesin
leşmiş tapulu arazisi ise mülkiyeti tekrar tapu 
sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Geçici 1 nci maddeye göre bildirilecek ge
rekçeli mütalâalarda, bu maddede yazılı hü
kümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkili
dir. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir suretle uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tü
zükle belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi takdim ©diyorum. 

İKİNCİ FASIL 

I 
Devlet ormanları 

Orman Kadastrosu ' 

MADDE 7. — Devlet ormanlarının kadast
rosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bu
lunan her çeşit taşınmaz malların ve diğer or
manların Devlet ormanları ile müşterek sınır
larının tayin ve tespiti orman kadastro komis
yonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Onman Ba
kanlığına atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili ku
ruluşlarında en az on yıl hizmeit görmüş bir or
man yüksek mühendisinin başkanlığında Orman 
Bakanlığınca atanacak hâkim ve avukatlık stajı
nı yapmış veya hukuk fakültesi mezunu bir hu
kukçu üye, bir orman yüksek mühendisi veya 
orman mühendis muavini veya en az 10 yıl 
hizmet görmüş orman teknikeri, bir ziraat yük
sek mühendisi veya 10 yıl hizmet görmüş ziraat 
teknisyeni ile orman kadastrosu yapılacak ilin, 
daimî encümenince il genel meclisi üyeleri ara
sından seçilecek bir üyeden kurulur. 

102 — 



M. Meclisi B : 74 0 . 3 . 1973 O : 1 

Adalet Bakanlığınca atanmış, halen bu ko
misyonlarda görevli hukukçu üyelerin ilk ata
ma ile ilgili olarak açılmış dosya ve sicilleri üç 
ay içinde Adalet Bakanlığından Orman Bakan
lığına devredilir. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde or
mancı üye Başkana vekâlet eder. 

Komisyon emrine lüzumu kadar teknik ele
man ve memur verilir. 

Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç or
man kadastro -ekibi bulunur. 

Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlı
ğınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin 
veya orman mühendis mııavininin veya en az 
beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin 
başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi ve
ya onman mühendis muavini veya orman tek
nikeri ve mahallî ziraat teşkilâtınca görevlendi
rilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat 
teknisyeni ile beldelerde belediye encümenince 
köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından se
çilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman ka
dastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında 
beldelerde belediye encümenleri, köylerde ih
tiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişile
rin bilgisinden de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulun
mamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum 
gördükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu 
sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir tem
silci bulundurabilir. 

BAŞKAN — Şimdi 7 nci madde ile ilgili ra
poru takdim ediyorum. 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/583, 2/572, 2/515 
13 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele

rin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 
2/515 esas sayılı teklifleri görüşen Geçici Komis
yonumuz ; adı geçen tasarının 1 nci çerçeve mad

desiyle değhtirilmek istenen, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 7, 9 ve 10 ncu maddelerini verilen 
önergelerin ışığı altında yeniden düzenleyerek 
aşağı la yazılı olduğu şekilde kabul etmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Başkan Sözcü 
Nevşehir Gaziantep 
H. Başer E. Ocak 

Kâtip 
İçel Antalya 

M. Arıkan Ö. Buyrukçu 
Amasya Erzurum 

Y. Acar N. Gacıroğlu 
İsparta Kastamonu 

Y. Uysal Söz hakkım mahfuzdur. 
\M. Seydibeyoğlu 

Siirt Sinop 
Söz hakkım saklıdır. H. Biçer 

Z. Çeliker 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) 
Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 

Sayın 

BAŞKAN — Buna imkân yok efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, mü
saade buyurur musunuz, bir hususu hatırlatmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Efendim, bu mad
de üzerindeki müzakere bitti, önergeler oylandı 
ve filhal katılmadığımız takrirler Komisyona 
alındı; kolaylık olması bakımından bunu hatır
latmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, efendim, ifade edeceğim. 
Efendim, 7 nci madde üzerindeki müzakere

ler bitmiştir. 7 nci madde üzerinde verilen öner
geler için işlem tamamlanmıştır. Bu madde üze
rinde takdim edilen ve kabul edilen 4 önerge 
aynen metne ithal edilmiştir. Diğer önergeler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Filhal katılmadığı
mız için Komisyona verilmiştir. Bilâhara Komis
yonumuzda bunlar... 

BAŞKAN — Filhal katılmmadığı için takdim 
edilmiştir. Onları da takdim edip oylarınıza su
nacağım. 

108 ~ 
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SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Keskin. 
(SABRI KESKİN (Kastamonu) — Efendim, 

burada, Komisyonun katıldığı veya filhal katıl-
marbğı önergelerin ışığı altında bu 7 nei mad
de yeniden tanzim edilmiştir. Heyeti Umumi
ye lnra.hn.dan kabul edilmiş olan bâzı önerge
ler. madde metninde maalesef yer almamıştır. 
Ba ihbarla yeni gelen metm üzerinde, ben ve 
bâzı arkadaşlarım, değişiklik önergesi vermiş
tik 

CE(.İCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Okunacak on
lar. 

SABİİİ KESKİN (Kastamonu) — Bu öner
gelerin okunup reye vaz edilmesi lâzımgel-
raektedir, müzakere acılnasa bile. Bunu arz et
mek istemiştim. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Keskin, durum 
şu; benim şahsî görüşüm, Divan olarak görüşü
müz şu; önergelerin evvel? tümü takdim edil
miş, ondan sonra aykırılık derecesine göre oku
tulmuş ve oya vaz edilmiştir. Umumî Heyetçe 
kabul edilen takrirler için Sayın Komisyona fil
hal katılıp katılmadığı hususu sorulmuş, bun
lardan 4 tanesine katılmdığı beyan edilmiştir. 
Diğer önergeler de filhal katılmmadığı için Ko
misyona takdim edilmiştir. 

Şimdi efendim, arz etmiş bulunduğum gibi 
aykırılık sırasına göre - oylama mevzuu bahsol 
duğu için - muamele tekemmül edip bitmiştir 
Bundan sonra yeniden bir önergenin gelip ka 
bul edilmesi imkânsızdır ve şimdiye kadar ki 
teamül de o yoldadır. Ben böyle görüyorum 
•Sayın Keskin. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Filhal 
katılmmayan eski önergeler oylanacak? 

BAŞKAN — Evet, efendim. Evet Sayın 
Keskin. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan İçtüzüğün 123. nci maddesi şöyle : 
«İkinci müzakerede encümene iade olunan 

maddeler hakkında sair mebuslar tarafından 
da encümene tadil teklifleri verilebilir.» 

Bu bakımdan arkadaşların getirdikleri bu 
teklifler makuldür ve böyle önergeler verilebi
lir, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Okunacağını beyan ettim Sa
yın Şener. Takdim edilmiş bulunan önergelerin 
tümünün okunacağını beyan ettim, arz ettim, 
efendim. Sayın Keskin de onun üzerinde kabul 
buyurdular ve oturdular. 

SABRI KESKİN (Kastamonu)' — Saym 
Başkan, önergelerimiz okunsun da karşılaştır
ma yapalım. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Reşit Ülker, Saym Baha Müderrisoğlu, Sa
yın Ahmet Şener, Saym Sabri Keskin tarafın
dan takdim edilmiş bulunan ve Umumî Heyet
çe kabul edilip filhal encümenin katıldığı 4 
önerge aynen metne ithal edilmiştir. İtiraz vâ
ki ise okutacağım ve yeniden oylatacağım. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Saym 
Başkan, bir okuyalım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Önergeleri okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 7 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki değişikli
ğin ilâvesini arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

Trabzon 
Ahmet Şen er 

Madde 7. — 2 nei fıkranın, bir Ziraat Yük
sek Mühendisi deyiminden sonra veya 10 sene 
hizmet etmiş Ziraat Teknisyeni, ibaresinin ilâ
vesi. 

iSaym Başkanlığa, 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 7 nci mad

desinin 5 nei paragrafının son kısmındaki en
cümeni, yerine encümenince olmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

IlaHa Müderrisoğlu 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman kanunu tasarısının 7 nci maddesin
deki ; 

«Orman Bakanlığınca atanacak, Hukuk Fa
kültesi mezunu bir hukukçu» ibaresinin «yar-
-^.çlık veya avukatlık yapmış bir üye» biçiminde 

.değiştirilmesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
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Yüksek Başkanlığa 
Müzakere ettiğimiz 7 nei maddenin orman 

kadastro ekipleriyle ilgili fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

(Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlı
ğınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin 
veya orman mühendis muavininin veya en az 
5 yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin baş
kanlığında, bir ziraat mühendisi veya ziraat 
teknikeri ile beldelerde belediye encümeni, köy
lerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçile
cek bir üyeden kurulur...) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, Sayın Reşit Ülker tarafından verilmiş 
bulunan ve Meclisimiz tarafından da. kabul edi
len önerge, bu 7 nci maddede yer almamıştır. 
O itibarla Reşit Ülker arkadaşımıza ait önerge
nin oylanması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Yer aldı zaten efen
dim. «Hâkim veya avukat stajı yapmış olan
lar» diye yer aldı. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Keskin, lütfeder 
misiniz? Şimdi, önergeler okunmuştur; okun
duktan sonra Komisyondan sorulmuştur; katıl
madığı için oylanmıştır; Umumî Heyetçe kabul 
edilmiştir; filhal katılıp katılmmadığı hususu 
Encümene sorulmuştur. Filhal katılmış bulun
duklarına göre, burada okunan ve zapta geçen 
metnin aynen maddeye ithal edilmesi iktiza 
eder. Bu bakımdan, tahmin ediyorum ki, zapta 
geçmiş olan hususun aynen maddeye dercedil-
mesi lâzımgelcceği şartı mevzubahis olduğu için, 
almış olmaları lâzımgelij^or ve Sayın Komisyon 
da bunu kabul ediyor. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Arz ede
yim Beyefendi... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, Reşit Ülker arkadaşımızın önergesinde 
hukukçu üyenin, halen mer'i olan 6831 sayılı 
Orman Kanununda olduğu gibi, Adalet Bakan
lığı tarafından atanması öngörülmüştür. Hal
buki, şimdi Komisyon tarafından getirilen me
tinde, hukukçu üyenin Orman Bakanlığı tara
fından atanacağı ve Orman 'Bakanlığınca atan-
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diktan başka da, eskiden Adalet Bakanlığı tara
fından atanmış bulunan hukukçu üyelerin dos
yalarının da Orman Bakanlığına devredileceği
ne dair fıkra vardır. 

BAŞKAN — Sayın Keskin lütfedin; şimdi 
arkadaşlarımın verdiği malûmata göre; önerge 
okunduğunda Sayın Reşit Ülker, «Adalet Ba
kanlığınca atanacak» kısmının çıkarılmasına 
muvafakat etmiş bulunuyor ve bu husus, zapta 
da geçmiş. Tabiî, o birleşimde yönetimi idare 
etmemiş olduğuma göre, arkadaşlarımın hatır
latması üzerine arz ediyorum. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Başka tak
rirler de olacak beyefendi. Burada okundu, 
Umumi Heyetçe kabul edildi; ben gayet iyi ha
tırlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfediniz efen
dim ; ben biraz evvel arz ettim, defaatle; yeni
den arz ediyorum ve diyorum ki; - bir şüpheniz 
kalmaması için arz ediyorum bunu - burada 
önergeler oylanıyor, Komisyon filhal katılıyor, 
şu halde zapta raptedilmiş bulunan bu hususun 
maddeye dercedilmıesi hukuken meşrut. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, zabıtların tetkikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir usul müzakeresine girmiş 
hale geldik Sayın Keskin. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Hayır 
eefndim. Şunu arz etmek istiyorum: burada 
uzun boylu tartışıldı. Çeşitli arkadaşlarım bu 
istikamette - Reşit Beyden başka - önerge ver
diler, gayet iyi hatırlıyorum; zabıtlara bakmak 
mümkündür. Yüce Meclis, Komisyonun taraf
sızlığını temin bakımımdan, Adalet Bakanlığı ta
rafından üyenin tayin edilmesine dair olan tak
rirlere iltifat etmiştir. Bende eski zabıtlar ol
madığı için tam olarak söylüyemiyorum, halen 
Komisyonun getirdiği metinde Orman Bakanlığı 
tarafından hukukçuların atanacağına dair ka
yıt vardır. Çok rica ediyorum.... 

BAŞKAN1 — Sayın Keskin, lütfediniz; «Ada
let Bakanlığınca atanacak» kısmı önergede ker-
re içine alınmış ve... 

•SABRI KESKİN (Kastamonu) — Başka da 
vardır beyendi, Reşit Ülker'in önergesinden baş
ka da vardır. 

BAŞKAN — Beyefendi lütfediniz, bunun 
üzerinde bir itiraz vâki olduğu için, bunu arz 
etmek istiyorum ve bunun iade edildiği hususu 
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da, yani geri çıkarıldığı hususu da buraya rap
tedilmiş. Şu haliyle şimdi ben bu önergeyi yeni
den okutursam, o gün Komisyonca filhal katı-
hnmış olan ve he]e önerge sahibinin de o kıs
mın çıkarılmasını önerdiği ve kabul ettiği husu
su ki, zapta geçmiştir, önergeyi veren kişinin, 
sayın üyenin, çıkarılması lâzımgelir dediği kıs
mı da dahil etmiş olurum. Bunun yeniden ka
bul edilmesine hukuken imkân var mıdır? Orta
dan kalkmış, geri almış sayın üye; yani, bunu 
öneren sayın üye bu kısmı geri almış. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Başka 
önergeler de olduğunu zannediyorum Sayın Baş
kan ; zabıtlar lütfen tetkik edilsin. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Başka 
önergelerde olduğunu zannediyorum. 

BİŞKAN — Sayın Tosyalı, çok rica ediyo
rum, lütfediniz; rica edeyim bir usul tartışması 
açar duruma getirmeyiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Haki
kat, Sayın Sabri Keskin Beyin dediği gibidir. 
Başka arkadaşlar da önerge vermişti aynı konu
da. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, bu 
hususu açıklayayım da arkadaşlarımı tatmin ol
sunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Barkan, bu 
madde üzerinde önerge verdikten sonra Sayın 
Reşit Ülker, tasarı hazırlanırken Adalet Bakan
lığının, kendilerinden bunun alınmasına dair 
mütalâasını zabıtlardan okumuş ve o fıkradan 
vazgeçmişlerdir. Onun üzerine oylama yapıldı, 
zabıtlarda vardır o. 

BAŞKAN — Mesele bitti efendim, o husus 
bitti Sayın Başer. 

Geçen birleşimde okunan ve Umumî Heyetçe 
kabul edilen ve fakat Sayın Komisyonun filhal 
katılmadığı önergeleri takdim edeceğim ve oy
larınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere ettiğimiz 7 nci maddede öngörülen 

Orman Kadastro komisyonlarının aşağıdaki de
ğişik şekilde kurulmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

1. Orman mühendisi, 
2. Hukukçu üye, 
3. Ziraat Odası Başkanı veya Kurulu üyesi, 

(mahallinden), 
4. Ziraat mühendisi, 
5. Genel Meclis üyesi, 
6. Belediye sınırları içinde ise belediye mec

lisi, köy hudutları içinde köy ihtiyar heyetinden 
bir kişi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Filhal katıl
madığınız ve size takdim edilen önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, biz 
bu önergeyi aldıktan sonra Komisyona götür
dük; filhal yine katılmadı Komisyonumuz, yu
karıda. 

BAŞKAN — Katılmadınız ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon okunan 

önergeye katılmıyorlar. 
Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. Redaksiyonu Komisyon tarafından yapıla
caktır. 

Şimdi ikinci önergeyi takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

7 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki (Orman 
Bakanlığınca atanacak) tâbiri ile 3 ncü fıkranın 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Sayın Ko
misyon katılıyorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Dinleyemedim efen
dim, tekrar lütfederseniz... 

BAŞKAN — Yeniden takdim ediyorum efen
dim; Sayın Komisyon meşgul olduğu için dinle-
yemediler. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan izah edeyim. 

BAŞKAN — Ne hususta Sayın Atagün?.. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Öner

gem var, katılmıyorlar; izah sadedinde, önerge 
sahibiyim... 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan başka 
kimse beyanda bulunamaz Sayın Atagün, bu 
mümkün değil efendim. Geçen birleşimde Ko
misyon katılmadığı için müemelen izah etme... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, geçen oturumda Komisyon Başkanlığı 
bunu kabul etmedi. Yüce Meclis kabul buyurdu 
ve Komisyona gitti. Şimdi ki metin, Yüce Mec
lisin görüşü istikâmetinde değil, aksi, geçen se
ferki istikâmette getirmişler. O bakımdan ben 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, bu hususta size 
söz veremeyeceğim. Buna imkân vermiyor İç
tüzük. Bu bakımdan söz veremiyorum, lütfen. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, yalnız bir husus var, müsaade ederseniz 
arz edeyim. Geçen getirilen metin ile şimdiki 
metin arasında fark var. Bu bakımdan, öner
gemde ifade ettiğim gibi, «Orman Bakanlığın
ca» yerine «Adalet Bakanlığınca» tabirinin ko
nularak; diğer fıkranın çıkarılmasında fayda 
olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bu imkânsız Sayın Atagün. 
Çünkü, «İçtüzük birinci ve ikinci müzakerenin 
cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin 
encümene havalesi encümen tarafından isten
mediği halde tadilâtın esbabı mucibesi sahipleri 
tarafından müemelen beyan olunur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men cevap verebilir.» dediğine göre, size söz 
veremeyeceğim; kusura bakmayın. 

MEHMMET ATAGÜN (Kırklareli) — «Or
man Bakanlığınca» tabiri yerine «Adalet Ba
kanlığınca» tabirinin konmasını istedim. 

BAŞKAN —> Sayın Komisyon, son okunan 
önergeye katılıyor musunuz efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Redaksiyon için Komisyona verilmiştir efendim. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 6831 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
daki, «İl genel meclisi üyesi» tâbirinden sonra 
belediye sınırları içinde belediye encümeninden 
köy sınırları içinde köy ihtiyar heyetinden seçi
lecek birer asıl birer yedek üyeden ve mahallî 
ziraat odasından seçilecek birer üyeden kuru
lur» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Demin katıl

dığınız Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin aynı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Biz ona da katılma
dık. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmıyorlar. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Biraz ev
vel kabul edilen Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun 
önergesinin aynı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — O zaman oya koy
maması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, muamele ifa edilecek. 
Öbürü kabul edilmiş. Bu kabul edilmezse, öbü
rü refedilmiş olmuyor. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, Saym Bahattin Uzunoğlu'nun önerge
sinde ormancı üye tektir ve yalnız başkandır. 
Halbuki, şimdi okunan önergede bir başkan, bir 
de ayrıca ormancı üye vardır. Sayın Bahattin 
Uzunoğlu'nun kabul edilen önergesindeki 6 ki-
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silik komisyon üyesi içinde tek ormancı vardır; 
o da başkadır. Bu önerge değişiktir. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, lütfederseniz 
zamanımızın yarısını usul müzakeresiyle geçiri
yoruz. Buna şu şekilde arzı cevap edeyim : 

Şimdi, farzımuhal 5 tane önerge takdim edil
miş olsa ve 5'i de aynı şekli muhtevi bulunsa; 
evvelce muamele ifa edilmemiş bulunduğuna gö
re, bugün yapacağım raıuamele tek tek okutup 
oylamaya koymaktır. 

Sayın Seydibeyoğlu'nun önergesini tekrar oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum : 
Saym Başkanlığa 

Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 6831 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin sondan iki fık
ra önceki, bilirkişilerin bilgisinden faydalanır
lar tabirinden sonra, 

«Bunlara zamanında hazır bulunmaları için 
en az üe gün önce tebligat yapılır.» 

Cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer bir önergeyi takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz tasarının 7 nci mad

desinin 2 nci fıkrasında veteriner hekimin dahil 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Saym Komisyon ve Saym Hü
kümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Komisyon, 7 nci maddenin redaksiyo
nu tamamlandı mı efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Saym Başkan, re
daksiyon işini arkadaşlara verdik yapacaklar. 
Siz diğer ımaddeye geçerseniz, o maddenin mü
zakeresinden sonra takdim ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, 7 nci maddeyi redak
siyonu tamamlandıktan sonra oyunuza arz ede
ceğim. Şimdi, geri alınmış ve takdim edilmiş 
bulunan 9 ncu maddeyi okutuyorum. 

9 ncu maddeye ait rapor biraz evvel okun
muştu. 

Madde 9. — İlân işleri tamamlanan belde ve 
köylerde, orman kadastro işleri 7 nci ımaddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro 
komisyonlarının gözetimi ve denetimi altında 
komisyon başkanlarının görevlendireceği orman 
kadastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanları sınırları ara
zi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işa
retlenir veya ölçüler ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işlet
me şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mül
kiyet ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan ta
şınmaz malların cinsini, mâliklerinin vo işgal 
edenlerin ad ve soyadını, gösterenler veya veri
len belgelerin tarih ve numarası ve kısaca nite
liklerini, ilgililer tarafından yapılan itirazları 
kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak 
bir tutanak defterine yazılır., Orman kadastro 
ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından 
imza edilir. 

Onman kadastro ekipleri en az üç üye ile ça
lışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıl
dığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri 
için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman 
Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Fotoğrametrik ve yersel ölçme metotlarına 
ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte 
belli edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya 
beton kazıklarla tespit edilir. 
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BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde Yüksek 
Heyetinizce kabul edilen iki önerge vardır. Bi
risi Komisyon tarafından kabul edilmiş ve met
ne aynen raptedilmiştir. Takdim edeceğim ve 
kabul olunan kısım üzerinde bir muamele ifa 
etmeyeceğim. 

Kabul edilmeyen diğer bir önerge var, tak
dim edip, reylerinizi istihsal edeceğim efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin 4 ncü fıkrasındaki «kadast

ro» kelimesinin (tutanak) olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
ıMchmet Ata gün 

BAŞKAN — Komisyon tarafından kabul 
edilmiş ve metne aynen ithal edilmiştir. Bu ba
kımdan bir muamele ifa etmeyeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeple 5 nci fıkranın 

tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, Ko
misyonumuz bu önergeye katılmadı. Yalnız, bu
na benzer bir ilâve yapmıştır. v 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Ku-

bul edenler... Etmeyenler.. 
&mm KESKİN (Kastamonu) — Saym 

Başkan, şu önergeyi bir kere daha okur muşu
nu/ V Bir yanlışlığa meydan vermıeyelim. 

BAŞKAN — Efenıdim, oylamaya geçtik... 
SAP.TTİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, önergeyi geri alacağım belki. Bir daiha 
okutur musunuz lütfen! Oylama sırasında geri 
almam mümkün... 

BAŞ/CAN — Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Biraz evvel okunan şekliyle 9 ncu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 10 ucu maddeyi takdim 
ediyorum efendim. 

Madde 10. — Sınırlaması bitirilen köy veya 
belde sahasına ait tutanak ölçü karneleri fotoğ

raf ve diğer belgeler bekletilmeden Komisyon 
Başkanlığına verilir. 

'Komisyon başkanı, yapılan işleri derhal 
kontrol eder veya komisyon üyelerine kontrol 
e t i r i r . Noksan ve yanlışlıklar görürse ilgili 
ekibe tamamlattırır. 

Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri 
komisyon başkanlığınca hemen aidolduğu belde 
vey? köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca 
i ir:/'] i orman idaresine yazı ile bildirilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümen
lerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik 
edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belge
ler komisyon dosyasında saklanır. 

Bu ilânda; köy veya beldenin sınırları için
deki orman olaralk belirtilen yerlerde mülkiyet 
iddiasında bulunanların ve tutanak mündereca
tına razı olmayanların askı tarihinden itibaren 
30 gün içinde sahip bulundukları her nevi bel
gelerle birlikte komisyon başkanlığına başvur
maları açıklanır. 

(Komisyonlar bu itirazları belgeler ile bir
likte arazi üzerinde incelerler. Kadastro ko<mis-
yonları, başkan veya vekili ve hukukçu üye bu
lunmak şartıyle çoğunluk ile toplanıp karar 
verdbilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bu
lunduğu taraf"ekseriyet teşjkil etmiş sayılır. 

Bu kararlar ilgili tutanak defterlerine ya
zılır ve altı imza edilir. Arazide de gerekli dü
zeltme yapılır. Komisyonca itirazlı işler için 
alınan kararlar Komisyon Başkanlığı tarafın
dan bir hafta içinde bu maddenin 3 ncü fıkrası 
uyarınca ilân olunur. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait ha
ritalar teknik esaslar dairesinde düzenlendik
ten sonra kadastro ekip başkanı ve teknik üye 
tarafından imzalanır. Bu harîkatalar komisyon 
başkanlığmca teknik; yönden kontrol edilerek 
tasdik olunur. 

BAŞIKAN — G ênel Kurulca kabul edilen ve 
fakat Komisyonun filhal katılmadığı bir öner
ge var takdim ediyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız 10 ncu maddenin 

14 ncü satırında (Başkan veya vekili ve hukuk
çu üye bulunmaik şartıyle en az 3 üye ile) iba
resinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabrı Keskin 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÖİOİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-. 
ME'TTİN BAŞER (Nevşehir) — Filhal katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, filhal katıl
manıza lüzum yok; ithal edilmesi lâzımıgeliyor. 

,SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bu önerge zaten komisyon tarafımdan 
nazarı dikkate alınımış ve metin buna göre dü
zeltilmiştir. Bunun tekrar oylanmasına lüzum 
yoktu efendim. 

BAŞKAN — Söylendi efendim, söylendi 
ama... 

10 ncu maddeyi son şekliyle takdim ediyo
rum efendim. 

(10 ncu madde Komisyonun getirdiği şekil
de harfiyen tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kaıbııl edenler... Kabul etme
yenler... Kahul edilmiştir. 

Geri alınan muvakkat 1 nci maddenin Ko
misyon raporunu takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Ormaın Kanununun bâzı mad
delerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
2/572, 2/515 esas sayılı teklifleri görüşen 
Geçici Komisyonumuz; adı geçen tasarıya, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört 
arkadaşının verdiği bir önerge ile dahil edi
len 6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 
1 nci maddesini, aynı önergenin ışığı altında 
yeniden düzenleyerek aşağıda yazılı olduğu 
şekilde ka'bul etmiştir. 

iSaygıy'le arz olunur. 
Başkan Sözcü 

Nevşehir Gaziantep 
H. Başer E. Ocak 

Kâtip 
İçel 

M. Arıkan 

Amasya 
Söz hakkım mahfıızduı 

Y. Acar 
İsparta 

Y. Uysal 
Siirt 

Söz hakkım saklıdır 
Z. Oeliker 

Muvakkat Madde 1. 

Antalya 
Madde ormanlarımızın 
azalmasına ve orman 
köylüsünün zararına 

olacağı için muhalifim. 
Ö. Buyrukçu 

Erzurum 
N. Gacıroğlu 

İmzada bulunamadı. 
Kastamonu 

M. Seydibeyoğlu 
Sinop 
H. Biçer 

.— 

Ormanların Kadastrosunun ikmal ve kesin
leşmesine kadar bu kanunun birinci maddesi tat
bikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman 
sayılıp sayılmayacağı hususunda Ormanu Ba
kanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak mahkeme bu mütalâa ile bağlı de
ğildir. 

BAŞKAN — Efendim, muvakkat 1 nci 
madde üzerinde müzakere açıyoruz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
— Söz rica ediyorum, mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî efendim. Yalnız 
Sayın Bakan, tahmin ediyorum ki, görüşmek 
isteyen sayın üyeler olacak. Onlardan sonra 
mı konuşmak istersiniz? Tercih hakkı sizin, 
istediğiniz an konuşabilirsiniz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
— Sonra konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Buyrukçu konuşmak mı istiyorsu

nuz? 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; kanaatimce, çok 
önemli bir madde üzerinde müzakere açılmış 
bulunmaktadır. 

6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 
1 nci maddesini değiştiriyoruz. Evvelâ bu mu-
vakakt 1 nci maddeyi bir defa okumak iste
rim. 
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«Muvakkat madde 1 : Ormanların tahdit 
ve kadastrosunun ikmaline kadar- bu kanunun 
1 nci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâf
larda, bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı 
Ziraat Vekâletince belirtilir.» 

Tabiî ki, Orman Vekâletince belirtilmekte
dir. 

Biz, Orman Vekâletince belirtilecek bu hu
susu, Orman Vekâletinin selâhiyetinden ala
rak, mütalâasına bağlıyoruz. Yani, bu mad
deyi kabul ettiğimiz takdirde, Orman Bakan-
'lığı bir yerin orman olup olmadığını belirte-
meyecek arkadaşlarım. Düşünün ki, bu Ba
kanlığın emrinde umum müdürlükler var, bu 
umum müdürlüklerin emrinde tahdit komis
yonları var; bu tahdit komisyonları araziye 
gidip, bir yerin orman olup olmadığını tayine 
yetkili, tayin ediyor- ama tahdit komisyon
larının gitmediği yerlerde biz, bir yerin or-
maın olup olmadığına dair selâhiyeti Orman 
Bakanlığına vermiyoruz arkadaşlarım; Orman 
Bakanlığı istediği yerde, istediği komisyon
ları, ehil komisyonları teşekkül ettirip, bir 
yerin orman olup olmadığını tayin edebilecek 
durumda iken. Bu yönden büyük bir hata içe
risinde bulunmaktayız. 

ıSonra arkadaşlarım, sanki ihtilâf yalınız 
mahkemelerde olurmuş gibi, burada şöyle 
bir ibare kullanıyoruz : «Çıkacak ihtilâflarda 
bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı hususn-
da Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâası 
alınır. 

Ancak mahkeme bu mütalâa ile bağlı de
ğildir,;» Her zaman ihtilâf mahkemede olma
yabilir. Diğer bir Devlet kuruluşu da, bir or
man Bakanlığından sorabilir. Biz, bu mad
deyi kabul ettiğimiz takdirde, o kuruluşlara 
da Orman Bakanlığı bir yerin orman olup ol
madığını be'lirtemez, selâhiyeti yoktur. Şayet, 
bu maddeyi kaibul edersek. 

'Sonra arkadaşlarım, biz bu maddeyi değiş
tirmiş olmakla, sanki orman köylüsüne bü
yük faydalar sağlıyoruz zannediyoruz. Hal
buki, hayır arkadaşlarım. Şu sebeplerle or
man köylüsüne faydadan ziyade büyük zarar
lar tevlidetmekteyiz. 

Evvelâ, mahkemelerin bilirkişi bulma mec
buriyeti karşısında ki , ehil kişiyi mahkeme
nin her zaman bulumaması hali var. Her yer

de, şehirlerden uzak dağ başlarında, bir 
yerin orman olup olmadığını tayin edebile
cek ehliyette bilirkişiyi bulmak mümkün 
değildir. Bulunsa dahi, bu bilirkişiler, bu 
uzak sahalara çok fazla ücretle gidecekler
dir. Köylüye bu şekilde evvelâ bir zarar 
tevlidediyoruz. 

İkincisi; bu bilirkişinin bir yerin fennen 
ve ilmen orman olup olmadığını tayine yet
kili olması, ehil olması ve ayrıca da Orman 
Kaınununun 1 nci maddesi olan tarif madde
sini takdir edebilecek nitelikte bulunması 
şarttır. Bu sebeple, de bu gibi bilirkişileri 
bulmak çok zordur. 

Üçüncüsü arkadaşlarım; keşiif ücretleri 
köylüye yüklenecektir. Bir de, orman davala
rında hepiniz bilirsiniz ki, hemen hemen 
orman köylüsü avukat tutmaz. Zira, her
hangi bir yerin orman olup olmadığını Ba
kanlık tayin etmeye, belirtmeye yetkili ol
duğu için, Bakanlıktan sorulur ve Bakanlık
tan gelen cevaba göre, isterse ki, ekseriyetle, 
mahkeme amal eder. Biz bu yetkiyi kaldırdı
ğımız takdirde, her orman daA^asmda bir 
avukat tutulması mecburiyeti hâsıl olacaktır 
ve bu da orman köylüsüne büyük külfetler 
yükleyecektir. 

Sonra arkadaşlarım, bu şekilde ehil bilir
kişiler bulunmaması halinde, herhangi bir 
yer, orman olduğu halde orman dışarısına çı
karılır ise, ormanlara zarar veren bir eylem 
doğmuş olur. Bu, Anayasanın 131 nci mad
desinin 3 ıncü fıkrasına da aykırıdır. 

Bu sebeplerden dolayı, orman köylüsüne 
fayda yerine, bu maddeyi kabul ettiğimiz tak
dirde, büyük zararlar tevlidederiz. Hiç ol
mazsa, yine eskisi gibi, mahkemeler istediği 
takdirde, yani Orman Bakanlığının belirtme
sine amal etmemek kaydiyle bu maddenin ta-
tamimi gerekir. Burada yazılı olan mütalâa 
kelimesinin, hiç olmazsa «belirtme» şeklinde 
değiştirilmek suretiyle bu hatanın önlenmesi 
en iyi haldir. Bu yönde bir önergemiz bu
lunmaktadır. Bu önergemizin kabulü ile mah
zur bir dereceye kadar ortadan kaldırıla
caktır. Önergemizde, «Orman Bakanlığının ge
rekçeli mütalâası» ibaresindeki «mütalâası» 
kelimesi yerine, «belirtmesi» kelimesi konul
muştur ve doğrusu budur; Orman Bakanlı-
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ğmın, bir yerini orman olup olmadığını ta
yinde yetkisi bulunmalıdır. Biz bu yetkiyi 
tanımadığımız takdirde, Orman Bakanlığını 
eok güçsüz bit* halde bırakmış oluruz. Bu 
bakımdan, biraz sonra okunacağını tahmin 
ettiğim önergemin kabulü ile bu hata gideril
miş olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Sabri 
Keskin ve arkadaşlarının vermiş olduğu öner
gede benim de imzam var. 

Bugüne kadar orman - köylü ilişkilerini t 
mahveden, köylüyü hem ormana ve hem de 
ormancıya düşman eden unsurların başın
da, müzakeresini yaptığımız konu gelmekte
dir. Yüzbinlerce orman davası bu sebeple 
vukuibulmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde gö
rülmemiştir. bir tarafta orman idaresi, diğer 
tarafta da o malın tapulu, zilyedi i sahibi 
olan orman köylüsü bulunacak ve orman 
idaresj diyecek ki, «Burası orman değildir» 
veya, «Ormanıdır»; 30 - 40 sene evvel yapılan 
haritalara bakarak, yerini hiç görmeden, ez
bere bir mütalâa verdiği takdirde hâkim hiç. 
şahit dinlemeyecek, tapuya ve zilyede baka
mayacak. Bu husus hâkimin elini, ayağını 
bağlamaktadır. Bu şekilde bir hukuk tatbi
katı dünyanın başka bir yerinde eğer varsa, 
bunu kabul edelim. 

Biz, Sabri Keskin arkadaşımızla birlikte 
verdiğimiz önergede, yine Orman Bakanlı
ğından mütalâa sorulsun diyoruz: ama bu mü
talâa mahkemeyi bağlamaz; mahkeme lüzum 
görürse, kadastro yapılıncaya kadar, mahal
linden ehlivukuf, şahit dinleyebilir, tapu ve 
zilyede itibar edebilir diyoruz. Böylece hu
kuku tecelli ettiriyoruz. 

(Muhterem arkadaşlarım, hukuk yapan Yüce 
Meclisimiz, hukuksuzluk ihdas edemez. 

Her zaman söylediğim gibi, ormanı koruma 
orman köylüsüne, orman idaresini ve ormanıı 
sevdirmekle olur. Bugün benim memleketim 
Kastamonu'da bu konuda, mahkemelerde 43 000 
dava vardır ve Türkiye'de bu davaların topla
mı 312 OOO'i bulmaktadır. Mahkeme!erdeki bu 
davaların azaltılması ve köylünün Yüce Mecli
simizin var olduğuna inanması, hakkın ve hu
kukun hâkim tarafından tam •manasiyle tanm-
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ması, ancak bizim mütevazi önergemizdeki «Or
man Bakanlığının mütalâası hâkimi bağlamaz» 
ibaresinin kabulü ile mümkün olur. 

İSaygı 1 arı mı suna rım. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz. 
TUKHAN ÜZGÜNEK (İçe!) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım ; geçici 1 nci madde 
çok önemli bir maddedir ve Türkiye'deki orman 
davalarında büyük sızlanmaları bu madde do
ğurmuştur. 

Şimdi, bu sızlanmaları büyük ölçüde berta
raf edebilmek için bir formül getirdik; önerge
de benim de imzam var. İmzam olmasa da bu 
hususu savunurdum. 

Şimdi, nedir esas kavgamuz, bunu açıklaya
lım: Ormancı taassubunu bir tarafa bırakalım, 
şu Yüce Mecliste gerçeğe beraber yönelelim. 
Gerçekte bugüne kadar olan durum, ormancı 
arkadaşlarımızın bu taassupla, bu maddedeki 
değişikliğe karşı çıkmalarını da haklı göster
miyor. Gerçeğe beraber eğilirsek, kendileri de 
bizimle beraber •olur. Durum şu : 

[Bugüne kadar orman davalarımda, hukuk 
mahkemelerinde- olsun, ceza mahkemelerinde ol
sum daima Orman Bakanlığına sorulan sualin 
cevabı; Orman Bakanlığı tarafından değil, da
vacı orman idaresinin, hattâ orada görevlen
dirdiği avukat tarafından Orman Bakanlığına 
bildirilir; davacı olan kişi, aslında mütalâayı 
veren kişidir; ama mütalâa Orman Bakanhığı 
tarafından verilir* ve nihayet Orman Bakanlı
ğının o belirttiği husus mahkemeyi bağlayıcı 
olduğu için, gerçeğe de aykırı olduğu halde, 
köylünün tapusu da olsa, hiçbir değer taşımaz. 
Hukuk mahkemesinde de böyledir, ceza mahke
mesinde de böyledir; Orman Bakanlığının ver
diği mütalâa karşısında tapu hiçbir değer ta
şımaz; ama tapu aslında hukukî bir hüccet
tir. Orman Bakanlığı bunu elinin tersi ile itme
ye haklı mıdır? Mahkeme ne güne kurulmuş
tur'? Mahkemede ehlivukuflara neden itibar 
edilmez0? Bırakınız hepsini, hâkime neden en
dişeyle bakılır0? Bunu anlayabilmek, senelerce 
mümkün olamamııştır. 

Arkadaşlarım, gelin ormancı taassubunu bir 
tarafa bırakalım. Türkiye'de gerçek bir yarayı 
beraber merhemliyelim. 

Şimdi, Orman Bakanlığı hem davacı ola
cak, hem mütalâaisı ile mahkemeyi bağlayacak. 
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Mahkeme, eli ayağı bağlanmış vaziyette karar 
verecek.. Buna gönlünüz razı oluyorsa; size, 
orman köylüsünün sıkıntısını, ormancı olarak, 
«gerçekten bilmiyorsunuz, demektir. 

Hukuk mahkemelerinde artık kavga bitsin, 
ceza mahkemelerinde bir ölçüde kavga bitsin. 
Bitsin, ama orman yağma edilsin demiyoruz. 
Burası her haliyle orman vasfım kaybetmiş ise, 
kültür arazisine dönüşmüş ise ve bırakınız bü
tün bu kültür arazisine dönüşmüş olmayı, ciddî 
bir tapusu varsa - ki hukuken değerli bir hüc
cettir - neden buna orman demekle kavgayı de
vam lettirirsiniz ? Hukuk mahkemesinde böyle
sine kavgayı devam ettirirsiniz; ama ceza mah
kemesinde neden bu kişileri senelerce ve sene
lerce mahkûm etmekten haz duyarsınız? Bunu 
anlamak mümkün değildir. 

Benim bölgemde, sayın hemşehrim Orman 
Bakanımın da bildiği, bir bölgede, iskenderun' 
dan en az Fenike'ye kadar - İzmir'e kadar de
miyorum - sahilden itibaren 20 kilometrelik bir 
şerit orman vasfını büyük ölçüde kaybetmek 
üzeredir, kaybetmiştir. Büyük ölçüde bağ ol
muştur, narenciye olmuştur. 

Bu insanlar bunun üzerindeki eğri çamı, kı
zıl çamı, sarı çamı sökmüş, bağ yapmış ve kül
tür arazisine öylesine dönüştürmüş ki, Türkiye' 
ye servet getiriyor. Biz eğer orman köylüsünü 
böylesine istihsale götüren kavgada onun ya
nında isek, orman müstahsilinin yanında isek, 
Orman Bakanlığı ve ormancı arkadaşlarım 
karşı çıkmamalı ve büyük ölçüde bu orman da
valarının hukuk mahkemelerinde veya ceza 
mahkemelerinden hafiflemiş olmasından rahat
lık duymalıdırlar. 

Arkadaşlarım, konuşmalarımda birkaç defa 
söyledim; bütün günâhı orman içinde bir köyde 
doğmuş olmaktan öteye geçmeyen bir köylü
nün artık bu günaıhı ile yetinmesine gönül ve
relim ve bu köylüyü kendi haliyle haşhaşa bı
rakmayalım; hiç değilse, ormandan bir ölçü
de istifaresini, ormana zarar vermeyecek bir öl
çüde, düşünemediğimiz bir yana, ceza mahke
melerinde ve hukuk mahkemelerinde sürün
mekten kurtaralım. 

Hiçbir şekilde geçimini düşünmediğimiz or
man köylüsü tırnağı ile söktüğü kızıl çam or
manını, .eğer narenciye 'bahçesine dönüştür-

düyse, mükâfat vermiyoruz buna, ama mah
kûm etmiyelim. 

Orman suçlarının affı konusunda kanun 
teklifi, aylarca ve aylarca bekliyor; hâlâ da 
bekleyeceği endişesindeyiz. Neden gelmez, bi
linmez; ama o bir taraftan geledursun, orman 
suçlularının affına biraz gönül versin değerli 
hemşehrim Orman Bakanı. Çünkü, bugün özel
likle cenup illerimizde bu kızıl çam denilen or
man örtüsünü narenciye örtüsüne dönüştür
müş olanları mahkûm etmekten memleket ya
rar kazanmaz Sayın Bakanım, Sayın hemşeh
rim. Bu kavgayı bitirelim artık. 

.Sonra, bilmek lâzımdır ki, cezada bir inikas 
esası var. Hiç bir suretle, suçla ilgisi olmayan 
kişinin, aç ve perişan çocukları, yavruları, ba
basının rızk için çaba sarfettiği sırada, narenci
ye yetiştirmekten öteye yapmaduğı bir günahın 
vebalini, cezasını, hapse girmekle, babasının ce
zasını, inikas eden bir mağduru durumunda çe
ker; çektirmekteyiz bunları. 

Şimdi yapmak istediğimiz değişiklikle biz, 
Orman Bakanlığının yine mütalâası alınır diyo
ruz.. Mütalanızı verin Orman Bakanlığı olarak, 
Bu mütalâaya mahkeme uymaya mecbur mu?.. 
Arkadaşlarım, hâkimden, adliyeden neden en
dişe eder ormancı arkadaşlarımız; açık konu
şalım neden endişe ediliyor? Hâkim, her yerde 
hükmünü verirken iyi de, orman mevzuunda 
karar verirken mi endişenizi mucip oluyor? Ne
dendir açıklayınız bunu. Hâkim hükmünü ve
rirken, şüphesiz ehlivukuflara müracaat edecek
tir. Orman Bakanlığına da müracaat eder. Yok, 
son söz bizimdir diyorsanız buyurur cübbeyi 
siz giyersiniz. Orman Bakanlığı hâkim yerine 
gelecekse, mahkemenin, duruşmanın hiç gereği 
yok; hükmü siz verin o zaman. Orman Bakan
lığı da, ehlivukuflar da yanılabilir, hattâ hâ
kim de yanılabilir. Temyizden, derecattan ge
çecek. 

Arkadaşlarım, o halde en ince noktasına ka
dar hukuku tesis etmek istiyorsak, geliniz, hu
kuk mahkemesine ya da ceza mahkemesine bil
dirdiğiniz mütalâayla mahkeme karar verecek 
demeyiniz; bunu hukuk anlayışıyle bağdaştıra
bilmek mümkün değildir. Böylesine mahkûm 
ettiğiniz insanlara, şüphesiz cezayı reva da gör
seniz, insan haklarına ve insanın haysiyetine ya
raşır bir muameleyi reva görmediğimizi de açık 
olarak söyleyelim. Doğru değildir bu arkadaş-
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larım, doğru değil. Haklı ise mütalâanız, Or-
man Bakanlığı olarak, ehlivukuflara, mütalâa 
olarak değerlendirmek için keşfe gidilecektir. 
Ehlivukuflar keşif mahallinde Orman Bakanlı
ğının verdiği mütalâanın doğru ya da doğru ol
madığını söyleyecekler; ama mahkemeyi yine 
bağlamayacaktır. Endişe etmeyiniz hâkimler
den sayın ormancılar. Hâkim, Orman Bakanlı
ğının müspet mütalaasına rağmen, ehlivukuf
ların müspet mütalâasına rağmen yine bağlı de
ğildir; muhakemeyi Orman Bakanlığının lehine 
ya da aleyhine bitirebilir. Neden?.. Çünkü vic
danî kanaati öyle teessüs etmiştir. Vicdanî ka
naatiyle haşhaşa bıraktığınız, her konuda haş
haşa bıraktığınız hâkimi, orman mevzuunda da 
lütfen rahat bırakınız, ve adalete sığmayan, 
hukuk anlayışımıza aykırı düşen, mahkemeyi 
kısıtlayıcı, bağlayıcı bir maddenin geçmesine 
ormancılar olarak da taraftar olmayınız arka
daşlarım. 

Yüce 'Meclis, şüphesiz bir arkadaşımızın mü
talâa şeklinde değil de, belirtir şeklinde verdiği 
bir önergeye de iltifat etmemelidir. 'Sayın Buy
rukçu diyor ki, «Mütalâa olmasın, belirtir ol
sun?.» Nedir «belirtir?» Hukukta biz, belirtirin 
mânasını anlayamayız arkadaşlar. Arkadaşla
rım, Orman Bakanlığı belirtse de, mütalâa ver
se de son söz hâkimin olmalıdır. Son sözü hâ
kime veren önergemize iltifat edilmesi, kahır 
çeken Türk köylüsünü biraz kahırdan kurtarır. 

İSaygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Yağcı, buyurunuz efen
dim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI ((Ankara) — Muh
terem Başkanım, değerli arkadaşlarım; bugün, 
Orman köylüsünün ve orman içerisinde yaşa
yan tüm yurttaşların hayatî noktada önem ver
dikleri bir tasarının, hayatî önemi haiz bir mad
desini müzakere ediyoruz. 

6831 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi, 
bir yerin orman olup olmadığımı tarif ederkenı 
bir yerin orman olup olmadığını Orman Ba
kanlığı tespit eder ve bildirir, der. Yani, mah
kemeye intikal etmiş, tahdide itiraz etmiş da
hi olsa bir köylü vatandaş, orman işletmesine 
müracaat eder hâkim; Orman Bakanlığına mü
racaat eder sorar burası orman mıdır değil mi 
dir, diye. Orman Bakanlığı, burası ormandır 
dediğinde dava bitmiştir. Bugüne kadarki tat-
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bikat budur. Yani, şeklen, görüntü itibariyle, 
hükmü mahkeme verir; fakat aslında hükmü 
veren Orman Bakanlığıdır. Bugüne kadar ka
nunun hükmü gereği olarak yapılan tatbikat,» 
aslında hukuk tekniğine, hukuk .anlayışına ay
kırıydı. Bir itirazda, bir davada, Orman İşlet
mesi taraftır. Tarafın, hüküm tesis edecek du
rumda bulunması kadar - bir mahkeme sırasın
da - anormal hiçbir şey tasavvur edilemez. 

Binaenaleyh, kabul edilmesi lâzım gelen 
önemli husus; evvelâ bir yerin orman olup ol
madığı hakkındaki kesin hükmü, mahkeme mi 
yoksa Bakanlık mı tesis edecektir? Eğer Ba
kanlık tesis edecekse, o zaman işi mahkemeye 
getirmek için vatandaşa itiraz hakkı tanımanın 
bir mânası kalmaz değerli arkadaşlarım. O za
man, itiraz eden vatandaş nasıl ki, komisyonla
ra itiraz ediyor, Bakanlığa kadar gider itirazı 
Bakanlık kararını verir; burası ormandır der, 
bu itiraz böylece biter; mahkemeye müracaata 
lüzum kalmaz. Öyle sanıyorum ki, ıSaym Ko
misyonun ve sayın Bakanlığın da bu konuda 
kesin kararı mahkemelerin vereceği hakkındaki 
hususa bir itirazları olmasa gerektir ve olamaz 
da 

Şimdi, böyle olunca taraf teşkil eden orman 
İşletmesinin, Orman Bakanlığının, ancak müta
lâası alınabilir. Çünkü, davacı ve davalı taraf
lar, iddia ve müdafaalarını, mütalâaalarmı, de
lillerini mahkemeye ibraz etmekle mükelleftir
ler. Binaenaleyh, bu bakımdan maddenin re
daksiyon şekli doğrudur. Yalnız, burada bir 
noktaya bendeniz de işaret etmek isterim, 

Mahkemeye intikal <etmiş bir noktada . «bi
lirkişi bulunur mu, bulunmaz mı veya buluna
cak bu bilirkişi yetkili midir değil midir, sa
lahiyetli kimse midir değil midir» meselesini, 
endişe verici bir mesele olarak ele almamak lâ
zımdır. Çünkü, bugün her mahkeme, eğer bu
lunduğu yerde salahiyetli bir kimse yoksa, bi
lirkişilik yapabilecek bir kimse yoksa, buna ait 
müesseselerden; odalar birliğinden, odalardan 
yetkili bilirkişileri isteyebilir. Yetkili bilirkişi
leri celbetmek ve keşf sırasında hazır bulun
durmak mahkemenin yetkisi dahilindedir. Bu • 
bir «ndişe değildir, bir sebep de değildir. Kal-
dıki, ıSaym Özgüner'in de ifade ettiği gibi, hâ
kim, ihtisası dahiline girmeyen ve kesinlikle bil
mediği bir konuda, bilirkişinin mütalâası da 
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kendisini tatmin ediyorsa, o mütalâaya bağlı 
kalabilir. Bu konuda tatbikat yapmış arkadaş
lar gayet iyi bilirler ki, hâkim bir yerin orman 
olup olmadığını, götürdüğü bilirkişi kadar de
ğilse bile, o bilirkişiye yakın derecede bilir; he
le, birkaç sene orman bölgesinde hâkimlik yap
mışsa bunu bilir, Hattâ diyebilirim ki, bir ağa
cın dokularından, ne kadar zaman evvel kesil
diğini dahi bir ormancı kadar tesbit etmesi 
mümkündür. Bu ihtisası kısa zamanda alır. 
Eğer, bilirkişi veya bilirkişiler, köylüyü orman 
işletmesi aleyhine veya Orman Bakanlığı aley
hine himaye ederler, böylelikle de orman tahri
batına sebebiyet verilir, orman sahasının köy
lü tarafından yağması gibi bir neticeye varılır 
endişesi varsa, bu endişe yerinde değildir. Ben 
şu kanıdayım ki, Türkiye'de orman tahribatımı 
teşvik edecek hiçbir hâkim bulunmadığı gibi, 
ormanı korumayan bir hâkim de yoktur. Hattâ 
o kadar ki, ağaç köylüye bakar, köylü ağacın 
mevcudiyeti sebebiyle aç kalır; çok zaman böy
le geçmiştir. İstihsaller birçok yerde başlama
dan evvel Orman Bakanlığı orman köylülerini 
himaye etmeden evvel, - geçmiş zamanda böy
le olmuştur- ormanın köylünün aç kalmasına 
sebebiyet verdiği zamanlarda dahi, hâkimler, 
mahkemeler ormanların tahribatını önleyebil
mek için kanunî her türlü imkânları kullanmış
lardı. Bu bakımdan, mahkemelerin verecekleri 
hükümlere, ıttıba etmek ve onlara güvenmek 
gereğinin zaruri olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, ben bir nokta üze
rinde, bu redaksiyonda noksanlık bulurum. 
Şimdi, her yerde kadastro işlemleri aynı za
manda ve aynı süre içerisinde başlayıp, bitiri-
lemiyecek. Türkiye'nin bâzı yerlerinde bu ka
dastro işlemleri başlayacak, bâzı yerlerinde çok 
geç başlayacak. Halen mahkemeleri doldurmuş 
binlerce ihtilâf dosyası var; vaktiyle tahditlere 
itiraz edebilmişse vatandaş, verilen süreler için
de itiraz edebilmişse var. Bunlardan neticele
nenler var, neticelenmeyenler var. 

Şimdi biz diyoruz ki, efendim, kadastrolarım 
kesinleşmesine kadar mahkemeler, Orman Ba
kanlığının mütalâasını alsın öyle karar versin.. 
Buraya kadar tamam. Mahkeme karar verecek 
ve mahkemenin kararı esas olacak. Yalnız bir 
noktaya işaret etmek isterim. Mahkeme karar 
verdikten sonra buraya orman tahdidi kadast

rosu geldi; burası ormandır veya orman değil
dir dedi. Burada hiç şüphesiz ki, şahsi kanaati
mi arz ediyorum, mahkemenin ilâmı, kazıye-i 
muhkeme halini alımışsa, kesinleşmişse buna 
itibar etmek gerekecek. Denilebilir ki, kadast
royu yapan orman tahdit komisyonları, elbette-
ki vatandaşın ibraz edeceği kesinleşmiş, kazı-
ye-i muhkeme halini almış mahkeme ilâmını 
dikkate alacaklardır. Burada bir hüküm koy
mak lâzım. Eğer mahkemece bu husus kesin ka
rara bağlanmışsa, orada tahdit komisyonu ça
lışmalı veya çalışacak ise, mahkeme ilâmının 
hüküm ifade edip, etmeyeceği; komisyonun ka
rarının mahkeme ilâmı karşısımdaki durumunun 
hesaba katılması lâzım. 

Komisyon, Sayın Keskin ve arkadaşları ta
rafından verilmiş olan önergeyi dikkate almış, 
redaksiyon yapmış; Yüce Meclise sundular; fa
kat, kanımca bu cihet noksan arkadaşlar, bu 
tanzim şeklinde. Sayın Komisyon Başkanı bu 
raya çukıp «Mahkemelerce karara bağlanmış ve 
kazıye-i muhkeme halini almış, kesinleşmiş 
ilâm bulunan yerlerde komisyonlar çalışmaya
cak, vatandaş mahkeme ilâmı ibraz ettiği za
man orada bir ayrım yapamayacak» derse, me
sele kalmaz. Yinede bâzı mahzurları var ya, on
lar önemli değil. Ama, oralarda, o mıntıkada 
kadastro işlemleri devam edecekse, kadastro 
heyetleri, komisyonları yine mahkemenin hü
küm verdiği noktalarda kararlarını verecekler-
se, o zaman mahkeme ilâmının mu esas alınaca
ğı, yoksa komisyon kararının mı esas alınacağı 
hususunun burada açıklanmasında zaruret vaı^ 
dır. Aksi takdirde, tatbikatta büyük sürtüşme
lere sebebiyet verebilir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru^ 
pu adına Sayın Ahmet Şener, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENEE 
(Trabzon )— Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 6831 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci 
madesinin kaldırılmasına mütedair madde üze
rindeki görüşlerimizi, Cumhuriyet Hailk Par
tisi Grubu adına, arz etmek istiyorum. 

Bu konu, evvelâ, dayalı bulunduğu, 1961 
Anayasasının 131 nci madesiyle ilgilidir. Or
man içinde veya yakınındaki köylerin mevzula
rını, bundan sonra gelecek olan 13 ncü madde
de ve bizim sonradan verdiğimiz önergenin, 
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komisyonda yapılan müzakeresi neticesinde, yer 
aldığı 3 ncü maddede görüşeceğiz. Onun için bu
nun derinliğine girmiyorum. 

Bugün, Anayasanın 132 nci maddesine aykı
rıdır diye müracat eden Çine Gezici Arazi Ka
dastro Mahkemesinin bu itirazının yerinde ol
madığı ; bunun, Anayasanın 132 nci madde
sine aykırı olmadığı ortaya konmuştur. Yal
nız, orman içinde ve orman yakınında bulunan 
vatandaşlarımızı ilgilendiren ve şimdiye kadar 
6831 sayılı Kanunla ve bundan evvel de 3116 -
4785 - 5653 kanunlarla çeşitli zamanlar kaldı
rılmış bulunan bir yerin orman olup, olmadığı 
keyfiyetinin tespiti konusu, eski kanunlarla 
Tarım Bakanlığına - yani Ziraat Vekâletine -
yeni kanunla da Orman Bakanlığına vazife ola
rak verilmiştir. 

Bir hukuk Devletinde mahkemelere, hâki
me, hukukçuya inanmamak, hele Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, mümkün değildir. El
bette bu inanç, orman, mühendisinde, Orman 
Bakanlığında, orman içinde yaşayan köylüde, 
burada bulunan muhterem arkadaşlarda ola
caktır ve devam edecektir. Buna hiıçlbirinin 
itirazı yoktur. Nasıl bir hukukçuya inanıyor
sak, bir meslek sahibine de, bir ihtisas sahibine 
de inanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, o da 
devletin bir vazifesini ifa etmekte, diğeri de 
devletin bir vazifesini yapmaktadır. Ancak, bi
nişti ormancılık ruhu ve sevgisd icabı olarak, beM 
kanunu vatandaşın aleyhinde kullanmaktadır; kul
landığı günler olmuşıtur, öyle de görülmüştür. Amıa 
bunun aksi de varittir. Hukuk devletinde veri
lecek karalar için, bir hataya meydan vermemek 
için daima bir üst merci kapısı açık bırakılır; 
eğer böyle olmasa idi temyiz mahkemeleri açık 
olmazdı. Demek ki, her yerde, her meslekte 
ihata yapılabilir. Bütün buradaki uğraşmaları
mız, bütün arkadaşların veya grupların çaba
sı, kanaatime göre - vatandaşın huzura kavuş
ması içindir. Ama şunu ifade edeyim ki, Orman 
Genel Müdürlüğü, 3204 sayılı Kanunun hüküm
lerine göre, döner sermayeli olduğu için taraf 
değildir; Orman Bakanlığı Orman Genel Mü
dürlüğü bir taraf değildir. - Ben hukukçu de
ğilim, ama arkadaşlarım beni bağışlasınlar - dö
ner sermaye ile bağlıdır. Onun için taraf sayı
lamaz, mümkün değildir. 
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Efendim mesele nedir? Mesele bir mahkeme 
karar veriyor. Hâkim nasıl vicdanına göre her
hangi bir hukukî davada veya ceza davasında 
rahatlıkla kararını venmişse; bir orman mühen
disimin veya ilgili teknik bir kişinin de elbet
teki vicdanına göre kararını rahatlıkla verme
si gerekir ve «Burası orman niteliğine sahiptir 
veya orman niteliğine sahip değildir» demeye 
de mecburdur. Bâzı bölgelerimizde bu işler 
hakikaten haksızlıklara kadar gitmiştir ve bu 
noktada arkadaşlarıma iştirak etmemek müm
kün değildir. Hattâ vatandaş sürüncemede kal
mıştır,. bu doğrudur. Bir avuç çalı için, mutaas
sıp bir zihniyetle muamele gören vatandaşları
mızın ıstırabını paylaşmayacak bir milletvekili 
veya vatandaş yoktur. Diğer taraftan, bir 
misyoner gilbi çalışan hâkimini, hukukçusunu, 
ziraatçısını veya ormancısı ile doktorunu da 
aynı nitelikte görmek mümkündür. Neden ? 
Çünkü, bir sınıfta veya bir ihtisas grubunda 
bir kişi veya iki kişi hata yapmışsa veya «hata 
yapar» diye, mutlaka diğer grubun, hattâ tüm 
grubun da hatalı olması mümkün değildir. Ben 
bu fikre cevaz verecek durumda değilim. 

Onun için derim ki ; Orman Bakanlığına, 
Anayasanın 131 nci madesine göre, ormanla
rın korunması, işletilmesi ve yetiştirilmesinde 
ve bunun Türk ekonomisinde bulunan yerinin 
saptanması için lâzımgelen bütün plânların ya
pılmasında vazife verilirken, lütfediniz, Orman 
Bakanlığına da, bir yerin orman olup olmadığı
nın tespiti yetkisini verelim. Neden? Çünkü, bu
nun yolu budur. Soruyorum ve söylüyorum; 
elbetteki, 3116 sayılı Kanunun tatbikatmdaki 
görüşle, bugünkü görüş arasında farklar gö
receksiniz ve olması da lâzımdır. Çünkü, ar
tık ne vatandaş o eski vatandaştır, ne milletve
kili o eski milletvekilidir ve ne de Orman Ba
kanlığı o eski Orman Bakanlığı olabilir. Bu zih
niyet altında, orman mühendisleri ve Orman 
Bakanlığı ormanını sevmiş ve korumuşsa, işlet
mesi için lâzımgelen tekniğini tatbik etmişse 
elbetteki takdir edilmelidirler. 

Sayın arkadaşlarım, kanun nizamı içine 
girmek insanlara çetin gelir; bu insanın yara-
dılığındadır. Meselâ bir terzide elbise yaptırır
ken, bir yeri azıcık sıktımı, onu değiştirmeye 
mecbur kalırsınız. O halde yapılacak iş şudur : 
Kanunlar insanlara zorluk verir. Aslında 13 
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neü madde bunları kolaylıkla halledecektir. 
13 ncü made ile g-elecek hüküm ve buna ait 
6831 sayılı Kanunun hükümleri ortadadır. On
larla bugünkü orman düzenini rahatlıkla değiş
tirelim; o fakir vatandaşm arzusu istikame
tinde, onu refah ve saadete kavuşturmak için 
lâzımıgelen tedbirleri beraber alalım. O zaman, 
zaten ne Orman Bakanlığına, ne hâkimin huzu
runa .gitmeye ve ne de bilirkişi aramaya ihtiyaç 
duyulacaktır. Neden? Çünü gitmeyecektir ki. 
ıSiz ona kömürünü getirebilir misiniz ? Orman 
içinde ve yakınında bulunan madenlerde onu 
çalıştırabilir misiniz? Onu, orman kesimi veya 
işletilmesinde kooperatifler ve köy birlikleriy
le ortak edebiliyor musunuz? Onun elektriğini, 
koperatiflerini, hayvancılık yönünden sütçü
lük kooperatifleriyle, arıcılık, meyvecilik koo
peratiflerini ve okulunu yanma getirebiliyor 
musunuz? Böyle bir fon teşkil edelim. Bu fon 
teşkil edildikten sonra da, Orman Bakanlığı -
Orman Kanununa konulmuş olan bu hususlar
dan dolayı, - en rahat bir Bakanlık olacaktır. 
Neden? Çünkü, karşısına kimse çıkmayacağın
dan bir rahatlık içinde olacak. Ama orman için
de bulunan bu fakir milletin, rahatça geçimini 
temin edemediğiniz müddetçe, elbetteki siz, biz 
ve hepimiz, vatandaşlar ve hâkimler ile Orman 
Bakanlığı da bu rahatsızlıklarla rahatsız ola
caktır. 

Bayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına söylüyorum, arkadaşlarımın 
Ibu teklifi verirken zerrece, herhangi bir kötü 
niyet taşımadıklarına kaniim. Vatandaşın işi
nin daha süratle ve daha iyi bir şekilde görül
mesi niyetiyle bu yapılabilir. Ama lütfediniz, 
bugün senede Kıbrıs adası kadar erozyon ile 
toprak kaybeden bu memlekette, ormanlarımı
zın kaybedilmemesi konusunda bâzı ufak, zo
runlu tedbirler de almaya mecburuz. Bu tedbir
leri alırken, Sayın Orman Bakanı ve teşkilâtına, 
sayın Hükümete soluyorum; diyorum ki, «Artık 
eski mutaassıp zihniyetle hareket edemezsiniz» 
Çünkü vatandaşm yaşama ihtiyaçları çoğaldı. 
Artık siz ormanda bir avuç çalı için zabıt tut
turamazsınız ve bundan sonra da mümkün de
ğildir. Neden? 

6831 sayılı Kanun ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plân veya ondan evvelki veya ondan sonraki 
plânlar ile bu hükümetler ve bu Meclis mut

laka, orman içi köylerde bulunan vatandaşların 
ıstıraplarına el koydu. Artık siz bunu yapmaya 
mecbursunuz. Bizden önce oraya koşacaksınız. 
Ama, bir hukuk devletinde, elbetteki, hâkimin 
ve mahkemenin müstakil olarak, Anayasanın 
hükümlerine göre karar vermesi zorunluğu var
dır. Ama lütfediniz, bu kararı verirken, hâkim 
istediği gibi versin. Ama Orman Bakanlığın
dan da o yerin fennen, ilmen orman olup olma
dığı mütalâasını almuz. Yalnız maddenin al
tına bir kelime koyduk; «ancak» dedik, onu yine 
koyunuz. 

O halde diyorum ki, bu kanunda ve bu mad
dede şöyle demeliyiz; talbiatiyle önerge sahip
leri müsaade ederler ve beeğnirlerse; yani bir 
kesin kararda değillerse, ki istirham ediyorum, 
ben saygılıyım. Gayet tabiîdir ki, ben de bir 
önerge verir ve «Kesin kararlıyım» deriım. Şim
di ben bunu ,gayet tabiîdir ki, konuşma icabı 
olarak söyledim; hiçbir zaman bunu bir tariz 
olarak kabul etmemenizi de istirham ederim. 

Şimdi, «ormanların kadastrosunun ikmali 
ve kesinleşmesine kadar, bu Kanunun 1 nci 
maddesi tatbikatından ûıkacak ihtilâflarda, bir 
yerin orman sayılıp sayılmayacağını belirtme
ye Orman Bakanlığı yetkilidir» deyip, altına 
da o fıkrayı koyunuz. Elbetteki hepimiz, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Parlâmento-
suyle, hâkimi serbest biliyoruz. Ama lütfedin 
de, buraya böyle bir kelime koyunuz. Hukuk 
lisanmdaki - kusura bakmayınız - terimlerimi
zin mânası ve şümulünü elbetteki benden dalha 
iyi bilirsiniz; ama bunu söylerken, «mütalâa» 
diyorsunuz. Ben umum müdür veya bir teknik 
eleman olsam ve siz de bu mütalâayı benden 
isteseniz; bu mütalâamda, burası ormandır 
veya değildir diyeceğim. 

Mütalâaya, ormanı sokma veya niteliğini 
soıkma demiyorsunuz. Doğrudur, böyle bir tah
didatınız yoktur. Ama, elbetteki mütalâayı ve
ren eleman, Burası orman değildir, şu şu ha
diselerden mütevellit. Burası mutlak ormandır, 
şu şu niteliklerden, mütevellit» diyecektir. Ama 
siz altta, elbetteki hâkimin evvelki tatbikat
ları vardır ve bunların hâkimleri bağlayacağı
nı belirtirsiniz. Ben de senelerce, bir ziraat mü
hendisi olarak, mahkemelerde bu konuda bilir-
kişili kyaptım. Benim mütalâamın dışında, hâ-
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kimilerin karar verdikleri çok olmuştur. Ar
kadaşlarımız da aynı. 

O halde, benim hak ve hukukumu mahkeme
ye, hâkime bırakırken, salahiyetli bir zata da 
meselâ doktora da bırakabiliyorsunuz. Doktor 
diyor ki bu şahıs asker olamaz, askerlik yapa
maz; asker olmuyor, salâhiyeti var. Bir orman 
mühendisi veya ziraat teşkilâtı, lütfediniz de 
bir yerin orman olup olmadığının tahkikatını 
yapıp raporunu versin. Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; görüştüğü
müz kanun tasarısı, 10 milyon Türk köylüsü
nün yaşadığı orman bölgelerindeki hayat tar
zını değiştirecek bir tekliftir ve bu teklifin en 
şümullü maddesi de, en büyük maddesi de bu 
muvakkat 1 nci maddedir. Ne diyor bu madde? 

1934'ten beri orman köylüsü ile, orman ida
resini karşı karşıya getiren ve mahkemelerde 
(bugün yüzbinleri aşan dosyaların meydan geliş 
sebepleri araştırılmış, tetkik edilmiş ve görül
müş ki ; köylüyü mutazarrır eden, yani orman
dan dal kesmesine mani olan, ormanın meyve
sinden faydalanmasına mani olan ve asırlardır 
tapu ile tasarruf ettiği topraktan, kültür arazi
sinden veya ormandan faydalanmasına engel 
olan mütalâaları daima orman idaresi vermiş
tir. 

Orman idaresine bühtan etmiyorum ama or
mancı ağacı insana tercih etmiştir. Bu bir re
alitedir. 

Bugün bir telgraf aldım, Sayın Orman Ba-
- kanımıza takdim edeceğim. Grülnar'm Dayıeık 

köylüleri bana telgraf çekiyorlar. O bölgenin 
milletvekili olmadığım halde, her halde ismimi 
duymuşlar. Bana diyorlar İd; «120 yıldır tapu 
ile tasarruf ettiğimiz orman arazisinden, orman 
idaresi, aldığı bir kararla bizi sokağa atmıştır. 
Bugün açlık ve sefaletle karşı karşıya bırakıl
dık». 

Bu insanların elinden tutacak, yani 10 mil
yon Türk köylüsüne hayat hakkı tanıyacak, 
onlara insan gibi yaşama hakkı temin edecek 
bir maddedir bu. Yani 1'934'te başlayıp bugü
ne kadar gelen orman tahdit komisyonları gay-
riilmî çalışmışlardır; katiyetle ifade ediyo
rum, gayriiilmî çalışmışlardır. Ormanı, kültür 
arazisi; kültür arazisini de ormandır diye tah

dide bağlamışlardır; bunlar realitedir. Benim 
seçim bölgem tamamen orman bölgesidir. Köy
ceğiz bölgesinde 100 yıldır kurulmuş narenci
ye bahçeleri bugün ormandır diye tahdit bölge
sine alınmış ve adam yetiştirdiği narenciyenin; 
ne portakalını, ne limonunu, ne turuncunu kul
lanabiliyor; yani bunlara tasarruf edememek
tedir. Aksi de varittir, Muğla'nın Milas ka
zasının Kazıklı bölgesi vardır, Sayın Bakan bu 
ibölgeyi gayet iyi bilir; İçinden filler geçse 
kaybolur; burası kültür arazisidir diye tahdit 
komisyonu karar vermiştir ve buranın sahip
leri burayı pekâlâ kullanmaktadırlar. İşte böy
le bir hukukî ihtilâf vukuıbulduğu vakit bu 
madde ne diyor; bu kanunun, tarif ettiği or
man vasfını haiz midir, değil midir bunu tes
pit etmek ,gerekir. Ne zamana kadar? Muvak
kat bir zaman için; Ormanın kadastrosu yapı
lıncaya kadar kendisine vâki ihtilâfları tetkik 
eder ve Orman Bakanlığının mütalâasını alır. 
Eğer buraya, bâzı arkadaşlarımızın dediği gibi, 
«orman olup olmadığını belirtir» ibaresini kor-
sak, bu katiyet ifade eder, hâkimi bağlar. Or
man Bakanlığının, yani itiraz makamı diyelim: 
itiraz makamının verdiği bu mütalâa artık hâ
kim tarafından kabili cerh değildir. Altında
ki, «ancak mahkeme bu mütalâa ile bağlı de
ğildir» ibaresine rağmen, hâkimi' bağlamış olur
sunuz. Hâkim, buraya orman idaresi, itiraz 
makamı olarak, orman demiştir veya değildir 
demiştir, binaenaleyh ben kararımı ona göre 
tespit edeceğim diyebilir. 

Bu getirilen madde hakikaten bir boşluğu 
dolduracaktır. Burada ormancılarımızın alın
masına sebep yok. Niçin almıyorlar? Ben or
mancıyım, ihtisas erbabıyım, benim mütalâam 
alınmıyor diyemez ki.. «Mütalâa alınır» diyor. 
Her zaman, her halükârda bâzı ehli vukufla
rın ehlihibrenin dahi verdiği raporlar mah
kemeyi bağlamaz. Mahkeme kendi kanaatine 
göre karar verir, delilleri tespit eder. O ehlihib
renin, ehlivukufun raporlarını kimi zaman hâ
kim kabul eder, kimi zaman kabul etmez. Bu
rada da o madde getiriliyor. Neden getiriliyor? 
Çünkü, tatbikatta görülmüştür ki, orman ida
resinin köylü aleyhine verdiği her karar mah
kemece muteber addedilmiş ve orman köylüsü
nün hakları ihlâl edilmiştir. İşte bu madde bu 
ihlâl edilen hakları yeni baştan getiriyor. 
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Yalnız bir hususu arz edip sözlerime son 
vereceğim. Sayın Yağcı arkadaşımız şöyle bir 
mütalâa serdettiler; «Toprak taihdit komisyon
ları vazifeye başladıkları vakit, •eğer orada 
mahkemeden alınmış bir kararla karşı karşıya 
gelirse artık orada komisyon vazife görmesin; 
mahkemenin verdiği karar muhkem kaziye ha-

,line gelmiştir, tekrar orada bir vazifeye baş
lamasın» demek isterler. Bu, şu halde doğru
dur; bu kanunun kabulünden sonra vaz
edilecek maddeler için doğrudur; ama bun
dan evvel orman idaresinin verdiği o ra
porlar, kararlar mahkemeleri bağladığı 
için, bir haksizlik, bir hukukun ihlâli me
selesi mevzubahistir. O bakımdan burada kaale 
alınmalıdır. Benim noktai nazarıma göre bu 
madde bu şekilde çıkarsa matluba muvafıktır 
ve doğrudur. 

iSaygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel-

ımiştir. Bundan önce Sayın Bakan söz istemiş 
bulunuyor. Buyurun Sayın Bakan. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sonra 
grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yazdım efendim. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müzake
resini yapmakta olduğumuz konu gerçekten 
memleketimiz ve ormancılığımız yönünden bü
yük ölçüde önem taşımaktadır. Bundan önce-
ıki birleşimlerde aynı konu üzerinde müzakere
ler cereyan ederken bu konu ile ilgili olarak 
uzun mâruzâtta bulunmuştum. Bu uzun mâru
zâtımı burada tekrarlamak suretiyle vaktinizi 
almak istemiyorum. Ama, konu çok önemli ol
duğu için, yine müsaadenizle, kısa olmakla be
raber önemli gördüğüm hususları burada bir 
kere daha dile getirmekten kendimi alamıyo
rum. 

6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 
1 nci maddesinin bir tarihî gelişimi var. 3116 
sayılı Orman Kanununda, bir yerin orman sayılıp 
sayılmayacağı ile ilgili ihtilâflarda, Orman Ba
kanlığına -o zamanki Tarım Bakanlığına - bir 
yetki verilmiş değildi. Verilmediği için de bu 
nevi ihtilâflar, hep bilirkişiler marifetiyle hal-
lediDegeldi. Ama, bu bilirkişiler yetenekli kim
seler olmadığı ve her yerde de yetenekli bilir
kişi bulunmadığı içindir ki, bu bükme bağlanan 

kararlar, hep Temyiz Mahkemesince nakzedildi 
ve bu suretle de işler uzadı. Bu uygulama 1945 
yılına kadar böyle jdevam etti. Yine, çok sa
yıda dava mahkemelere intikal etti; bu mahke
melerden alman kararların birçoğuna idare iti
raz etti ve bu suretle geırek mahallî mahkemeler 
olsun, gerekse Yargıtayımız olsun bu konular 
üzerinde bir hayli çalışma yapmak mecburiye
tinde kaldı. Bu olumsuz durumu halletmiş olma 
maksadiyle, 1945 yılında, Orman Bakanlığına, 
bir yerin orman olup olmaması ile ilgili konu
larda karar verme yetkisi 4785 sayılı Kanunun 
12 nci maddesiyle tanındı. Bu uygulama 1950 
yılına kadar sürdü. "1950 yılında çeşitli görüş
ler ile Kanunda mevcudolan bu hüküm kaldı
rıldı. 1950 yılından 1956 yılma kadar, yine bu 
nevi ihtilâflar mahkemelerce bilirkişiler vası-
tasiyle çözümleme yoluna gidildi. Fakat, 1956 
yılında bu hükmün tekrar mevzuatımızda yer 
alması zorunluluğuna inanan Yüce Meclisimiz, 
halen yürürlükte bulunan bu geçici maddeyi 
6831 sayılı Kanuna ekledi. 

1956 yılından daha sonraki yıllarda, kanun
da yer almış bulunan bu hükmün kaldırılma-
sıyle ilgili, muhtelif tarihlerde, Yüce Mec
lise kanun teklifleri yapıldı; fakat Yüce Mec
lis kanunda yer alan bu hükmün faydasına 
inandığı içindir ki, Yüce Meclise gelen bu 
teklifler reddedildi ve nihayet 1962 yılında Çi
ne Gezici Arazi Mahkemesi, 1963 yılında Söke 
ıSulh Oeza Mahkemesi hâkimleri, Anayasa Mah
kemesine müracaat etmek suretiyle bu hükmün 
hâkimi bağladığı, bu durumun ise Anayasa
nın 132 nci maddesine aykırı olduğu iddiasın
da bulundular. Anayasa Mahkemesi bu müra
caatları inceledi ve neticede hâkimlerin vere
cekleri kararlarda bağlanmış olmalarının söz 
konusu olmayacağını, ancak Orman Bakanlığı
nın bu konuda kanunî bir bilirkişi niteliğini 
taşıdığını, binaenaleyh bu belirtme hükmünün 
Anayasaya aykırı olmadığını karara bağladı. 

Tökraren ve altını çizerek arz ediyorum; 
mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda hâki
mi bağlayıcı herhangi bir durum mevcut de
ğildir; Yani hâkim Orman Bakanlığına da ka
nunî bir bilirkişi olarak sual sorar; Orman Ba
kanlığı kendisine verilmiş bu kanunî bilirkişi
lik yetkisini kullanmak suretiyle mahkemeye 
cevap verir; ama bu cevabı hâkim isterse na-
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zara alır, istemezse nazara almaz; mevcut 
mevzuatın ve kanunî vicdanın emrettiği yolda 
hareket etmek suretiyle davayı hükme bağlar. 

(Binaenaleyh, bugünkü uygulama böyledir. 
Orman Genel Müdürlüğü bir taraf, ihtilâftan 
'dolayı mahkemeye müracaat eden vatandaş bir 
taraf; fakat bunun üstünde Orman Bakanlığı, 
tarafsız bir hakem olarak kendisine kanunen 
verilmiş olan yetkiyi kullanır. Bu uygulamayı 
yapmak ve yürütmek için Bakanlığımızda özel 
bir hizmet birimi ihdas edilmiştir. Bu Orman 
Genel Müdürlüğünün üzerindedir ve bu belirt
me keyfiyeti bâzı sayın konuşmacıların belirt
tikleri gibi idarenin bir memuru, hattâ o ma
halde bulunan avukatı tarafından değil, tan
zim edilmiş bulunan bir tebliğ hükümleri ge
reğince bir orman mühendisi, bir ziraat mü
hendisi^ gerekiyorsa bir veteriner hekimin işti
raki ile teşkil edilmiş olan bir komisyon tarafın
dan yapılır. Belki, bâzı büyük zaruretler kar
gısında, uygulamada buna tamamen uyulma
mış olduğu vâki olabilir; ama bunu büyük uy
gulamalar içerisinde münferit hâdiselere mün
hasır kalan bir uygulama hatası olarak kabul 
etmek gerekir. 

(Söz konusu ve çözümlenmesi gereken prob
lem; yani bir yerin orman mıdır, değil midir 
hükmü, aslında teknik bir işlemdir. Bu işi 
memleketin en geniş, bu konuyla ilgili, teknik 
Ibir örgütü -olması nedeniyle teşkilâtın, mensup
larına biraz önce arz etmiş olduğum heyetler 
vasıtasıyle yaptırmış olmasından daha tabiî bir 
şey olamaz. Çünkü bu teknik konu hakkında 
(bilirkişi raporu verebilecek yetenekli bilirkişi
miz memlekette azdır. Bunların ancak ormancı
lık eğitimi görmüş olan kimseler olması gere
kir. Yine bir hususu tekrar üzerime basmak su
retiyle arz etmek isterim. 

(Burada halledilmesi lâzımgelen konu, bir 
yer tarıma elverişli midir, yoksa onmana mı el
verişlidir meselesi değildir. O bir arazi klasifi-
kasyonu, o bir araziden kullanmanın bir kara
ra bağlanması konusudur. Halbuki, buradaki 
konu, Yüee Meclisin kabul etmiş bulunduğu 
kanun gereğince,- bir yer hukuken orman mıdır, 
değil midir; bunu hükme bağlamak, bunu ka
rara bağlamaktır; mesele bu. Böyle olunca, bu
nu da yapacak en yetenekli kimse, hiç şüphe
siz ormancılık eğitimi görmüş olan kimsedir. 

Bunu lalettayin, bu mesleğin dışında kalan bir 
kimse bilemez. 

Peki bu yetenekli bilirkişiyi, memlekette, 
bütün memleket sathında, bu nevi davalarda söz 
konusu olduğuna göre, nasıl temin edeceğiz? 
Eğer iddia edildiği gibi Orman Bakanlığı men
supları bu görevin dışında tutulmak gerekir 
ise, o zaman ormancılık eğitimi görmüş serbest 
çalışan kimseleri bilirkişi olarak getirmek lâ
zım. Bunların sayısı memleketimizde çok mah
duttur. Bunun yanında fakültelerimiz var. Ama, 
fakültedeki hocalarımızın İstanbul'dan veya 
Trabzon'dan kalkıp memleketin birçok uzak 
yerlerine bilirkişi olarak gitmesi, bir hayli kül -
feti ve her şeyin üstünde büyük masrafı gerek
tirir. Binaenaleyh bu kaynaktan da büyük öl
çüde faydalanma söz konusu olamayacaktır ve 
bu vatandaşlar için de, idare için de büyük bir 
külfet teşkil edecektir. 

Bir taraf, biraz önce arz ettiğim giihi, Or
man Genel Müdürlüğüdür ve Orman Genel Mü
dürlüğünün üzerinde taraf olarak değil, hakem 
olarak Orman Bakanlığı mevcuttur. Birçok sa
yın konuşmacılar hep orman idaresinin, bir ta
raf olması niteliğiyle, bu konuda bilirkişilik ya
pamayacağını ileri sürdüler. Halbuki, durum 
'böyle değildir. Evet Orman Genel Müdürlüğü 
bir taraf sayılabilir, ama aslı yetki Orman Ba
kanlığına verildiği için Orman Bakanlığı bu 
yetkiyi kendi kurmuş olduğu özel bir hizmet 
birimi vasıtasıyle yapıp, yürütmektedir. Bu 
itibarla böyle bir sakınca söz konusu değil
dir. 

Kaldıki, bu davaların mahkeme dışında Da-
ıııştaya da intikal ettirilmesi mümkündür. Bi
naenaleyh bu yol da vatandaşlar için açıktır. 
Söz konusu problem teknik bilgi ile çözülmek 
gereken bir problem olduğu içindir ki, biraz 
önce Sayın Ahmet Şener'in de dile getirdiği 
gibi, bu işi ehline terk etmek ve bu bütün or
mancılık hizmetlerini görmekte olan teşkilâta, 
bu teknik hizmetin sahibi olması itibariyle, bu 
Ibelirtme yetkisini de Anayasa Mahkemesinin 
de kabul ettiği şekilde tevdi etmek yerinde bir 
hareket olur. 

Önerilen ve elde mevcut olan tasarıda yer 
alan hüküm, Orman Bakanlığına 6831 sayılı Ka
nunla verilmiş olan bu yetkiyi kaldırıcı nite
liktedir. «Belirtme» yerine, sadece bir «müta
lâada bulunmak» gerekecekti. Halbuki, «mü-
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talâa», «belirtme» de olduğu gibi, bir idarî ta
sarruf değildir. Hüküm ile söz konusu yetki, 
yani belirtme yetkisi gerekçeli mütalâaya çev
rilmek suretiyle ortadan kaldırılmak istenmek
tedir. Arz ettiğim gibi, uygulama Anayasanın 
kabul etmiş olduğu esaslar dahilinde yapılıp 
yürütülmektedir. Bu nedenledir ki, biz teklifi 
gereksiz buluyoruz ve esıki hükmün kanunda 
muhafaza edilmesinde hem halkımız için, hem 
de idare için yarar bulunduğu kanısındayız. 
Eğer, bu böyle yapılmaz ve memleketin dört 
yerinde, o bölgelerde tedarik edilecek yete
neksiz bilirkişilerle tamamen teknik olan bu 
meseleyi çözümlemeye gidecek olursak, bundan 
halk da, Devlet de büyük ölçüde zarar görür 
ve esasen geçmişte bu türlü davranışların ve 
uygulamaların büyük zararı görüldüğü içindir 
ki, halen yürürlükteki Kanuna bu hüküm kon
muştu. Bu kadar yıl önce bu Yüce Meclisin 
bir hayli tecrübelerden de faydalanma suretiy
le düşünüp, taşınıp müzakeresini yaptığı ve 
kanuna koyduğu bu hükmü, bu kadar yıl sonra 
geriye dönmek suretiyle ilga etmek ve eskinin 
ibu çok sakıncalı uygulamasına dönmek, mille
te, memlekete yararlı bir hareket olamaz kanı
sındayız. 

Kaldıki, Orman Bakanlığına bu yetkinin 
tanınmış olması, bizim biran önce bitirmek iste
diğimiz, bu sınırlama işlerine bir de sürat 
kazandıracaktır. Bir taraftan normal bir şe
kilde tahdit şomisyonları hizmetlerini yapıp 
yürütürken, muhtelif yerlerde ortaya çıkmış; 
ama henüz sınırlanması yapılmamış olan yer
lerde bu yolla hareket edilmek suretiyle bir 
yerin orman olup olmadığı belirtilmek suretiy
le dava yerinde çözülmüş olacak ve böylece sa
yısı yüzibinlere varan bu ihtilâflar, iki yönden 
gidilmek suretiyle süratle azaltılmış olacaktır. 
Binaenaleyh bu hükmün kanunda muhafaza 
edilmiş olmasından büyük ölçüde yarar görü
yoruz. 

Bundan önce 2 nci madde üzerinde müzake
re cereyan etti. Orada ela üzerinde durulduğu 
üzere, bu yetki ile 2 nci maddenin de - ki. Ana
yasanın getirmiş olduğu âmir hükmün uygu
lamasını sağlayıcı bir maddedir - bu yetkiden 
faydalanmak suretiyle uygulamaya konması 
kolaylıkla mümkün olacaktır. Biz burada, söz 
konusu edilen mütalaayı bir belirtme yetkisi 

halinde kabul ediyoruz ve onun içindir ki, bu 
öneride eğer mütalâanın yanına bir de paran
tez içerisinde bir «belirtme» kelimesi konur ise 
- ki, bu nevi teklifler de vâki oldu - o takdirde 
bu geçici maddenin biraz önce arz etmiş oldu
ğum sakıncaları ortadan kalkmış olacağı görü
şündeyiz. 

iSayın Hasan Tosyalı, kanunda halen mev
cut olan bu hükmün mahkemeyi ve hâkimi bağ
lamış olduğunu ifade ettiler. Biraz önce arz 
ettim, böyle değildir. Anayasa Mahkemesi ver
miş olduğu kararla, Orman Bakanlığının be
lirtme yetkisini kullanması ile hâkim bağlı de
ğildir demiştir ve zaten onun içindir ki, bu 
mevcut önergenin son fıkrası da bu hükümle
rin Orman Bakanlığını bağlamayacağı şekilde bu
rada ifade edilmişti. Binaenaleyh, Orman Bıakanllı-
ğmın belirtme yetkisini kullanması asla ve asla 
hâkimi hienir şekilde bağlayıcı nitelikte değil
dir. Bunu dalha önceki müzakerelerde de arz 
etmiştim. Hâkim, kendi vicdanî kanaatini kul
lanmak sureityle meseleyi hükme bağlama ser
bestliğine sahiptir. Binaenaleyh, bunun endişe 
edilecek bir yönü yoktur. 

iSayın Turhan Özgüner konuşmasında, biraz 
önce değinmiş olduğum bâzı hususları dile ge
tirdi; yani bu belirtme işleri biraz hafife alın
mak suretiyle ,teşkilât mensupları tarafından, 
hattâ bâzı yerlerde idare avukatları tarafından 
dahi yapılmaktadır dediler. Bunun kendilerinin 
rastladığı bir şaz olduğunu kabul ediyorum; 
ama bir kanunun memleket ölçüsündeki uy
gulamasında böyle ufak - tefek uygulama 
hataları da olabilecektir, bunu da kabul ediyo
rum; ama bunları önlemek tabiî bizim vazife
mizdir ve bunları önlemek için bütün tedbirleri 
de almış durumdayız. 

Yine aynı şekilde, kendileri de Sayın Hasan 
Tosyalı gibi, hâkim neden bağlanıyor buyurdu
lar. Biraz önce arz ettim, bu kanundaki hüküm 
ile hâkim hiçbir şekilde bağlanmış değildir. 

Orman Bakanlığının hem davacı, hem de 
hâkem durumunda olduğuna değindiler. Bunu 
da biraz önce arz ettim, böyle bir şey söz konusu 
değildir. 

iSonra memleketimizin güney bölgelerinde 
de birçok yerlerin bağ, bahçe haline getirildi
ğini; ama buraların hâlâ orman sayıldığını 
ifade buyurdular. Bizim de gayretimiz bu; eğer 
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memleketin yalnız güneyinde değil, diğer yer
lerinde de böyle ihtilâfa düşülmüş hususlar 
varsa, işte biz bunları biran önce çözelim diye 
kanun tasarısını Yüce Meclise sunmuş bulunu
yoruz. Bu kanun tasarısı Yüce Meclislerden 
kanun halinde çıktıktan sonra umuyoruz ki, 
kısa bir süre içinde bu nevi itilâflar tamamen 
halledilmiş olacaktır. 

Sonra, hâkimden endişe ediliyor buyurdu
lar. Böyle bir endişemiz bizim yok. Hâkimlere 
itimadımız tamdır; onlar adaletin yürütüeüsıü-
dürler ve Anayasa da zaten onlara bu özerkli
ği, bütünü ile bu güvenliği sağlamış bulun
maktadır. 

iSaym Yusuf Ziya Yağcı aynı konulara de
ğindiler. İdarenin taraf olduğundan balhsetti-
ler ve karanı mahkeme mi, yoksa idare mi ve
recektir, buyurdular. Hiç şüphesiz mahkeme 
verecektir; idarenin bir karar vermesi söz konu
su değildir. İdare sadece o konu üzerinde teknik 
ytönü ile görüşlerini belirtecektir. 

Bir diğer konuya değindiler; acaba dediler, 
bu nevi belirtmelerden sonra verilmiş olan bir 
mahkeme kararını, daha sonra gelecek olan bir 
orman tahdit komisyonunun alacağı yeni karar 
değiştirebilecek midir, dediler. Bu, hiç şüphe
siz söz konusu değildir. Mahkemenin verdiği ka
rar muteber sayılacaktır ve tatbikatta öyledir. 

ıSayın Ahmet Şener, konuyu başından itiba
ren alma suretiyle bütün önemi ile burada, ga
yet vecih bir şekilde dile getirdiler ve bu yet
kinin Orman Bakanlığında kalmasında bir sa
kınca görmediklerini isabetli bir şekilde ifade 
(buyurdular. Kendilerine, bizim görüşümüzü 
destekleyici nitelikteki bu konuşmasından do
layı teşekkür etmek isterim. 

Bu arada, orman idaresinin eski mutaassıp 
zihniyetle hareket etmemesi gerektiğini, bir 
avuç çalı için zabıt tutulmamasını da temenni 
ettiler. Bu temennilere biz, ancak bu Yüce Mec
lisim yapıp ortaya koymuş olduğu kanunların 
uygulayıcısı olarak, bu kanunların çerçevesi 
içerisinde riayet ederiz ve onları zaten o çerçe
ve içerisinde uygulamak da bizim vazifemiz
dir. 

iSaym Bulidanlı da, çok eski tarihli ve ta
pulu arazinin, sınırlama sırasında orman sınır
ları içerisine aldığından ve yapılan tahdit işle
rinin gayri ilmî olduğundan bahsettiler. Bu

nun gayri ilmî olduğunu ileri sürebilme, zanne
derim güç bir iddia olmak gerekir. Çünkü, gay
ri ilmî olduğunu iddia edebilmek için o işin il
mine de vâkıf olmak gerek. Bunda belki, biraz 
önce arz ettiğim gibi, yer yer, ufak tefek mün
ferit vakalara münhasır olmak üzere, uygulama 
hataları yapılmış olabilir. 

Biz yapmış olduğumuz sınırlama işlerinin 
mutlak surette en mükemmel, en doğru oldu
ğunu da yenileri değil, eski yapılmış olan sı
nırlama işlerini kasdediyorum - iddia ediyor 
değiliz ve onun içindir ki, getirdiğimiz tasarıy-
le, eskiden yapılmış olan sınırlama işlerinin, bu 
yeni Anayasanın getirmş olduğu hükümler mu
vacehesinde yeniden gözden geçirilmesini, bir 
revizyona tabi tutulmasını da önermiş bulunu
yoruz. 

Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü yerlerde 
veya burada ilâve edilen yeni hüküm ile, yani 
(başkalarının, da müracaatı üzerine eskiden ya
pılmış olan sınırlama işlerini hiç şüphesiz göz
den geçirecektir; zaten buna ilişikin hüküm bu 
tasarıda yer almış bulunuyor. 

Gülnar'da çok eski tarihli tapulu tarlaların 
tahdit içerisine aklığını belirttiler. Bunlar hak
kında bendeniz burada bir şey söylemeyeceğim; 
ancak, bizim tahdit komisyonlarımız, bütün 
illg'ililerin, sınırlama işleri yapılırken orada bu
lunmalarını ister ve ilgililer sahibi bulunduk
ları belgeleri biraz etmekle mükelleftirler. Eğer 
ibraz edilen bu belgeler ihtiyaca salih hukukî 
belgeler değiller ise, hiç şüphesiz nazara alın
mazlar; ama gerçekten tapulu arazi ise, bunlar 
sahiplerine verilir ve bunlar aıslâ orman sınır
ları içerisine alınmaz. 

Köyceğiz'de narenciye bahçelerinden bahset
tiler, buraların orman sayılmış olduğunu ifade
de buyurdular. Orası orman sınırları içinde bir 
yer midir, yoksa bunun dışında kalan bir yer 
imidir; vakayı ve yeri bilmediğim için bu husus
ta bir açıklama yapamayacağım; ama arz et
tiğim gibi, tapulu arazide orman tahdit ko
misyonlarının, burası da develte aittir 'demek 
suretiyle Devlet ormanları içine aldığı bir yer 
yoktur ve anşart ki, o nevi yerlerde gerçekten 
ihtieaea salih bulunan, yeterli, hukukî belgeler 
ortaya konmuş olsun. 

Orman sınırlama işleriyle ilgili olarak, köylü 
vatandaşların haklarının ihlâl edildiğine değin--
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diler. Biraz önce arz ettiğim gibi, vatandaşları
mızın hakkının ihlâl edilmiş olması söz konusu 
değildir; ancak bunlar, belki, ya mülk sahiple
rinin orada kanun hükümleri gereğince sınırla
ma sıralarında bulunmamış olmalarından veya 
kanunî müracaat süresi içerisinde itirazda bu
lunmamış olmalarından veyahutta yeterli, yete
nekli bi rlhukukî belgeye sahibolamamış olma
larından illeri gelebilir. Bunun dışında, vatan
daşların hukukuna, bütün çalışmalarımızda aza
mî saygı gösterir ve onların hakkını koruma
ya ıgayret ederiz. 

Efendim, bendeniz bu konu ile ilgili olarak 
görüşlerimi arz etmiş bulunuyorum. Tekrareıı 
arz edeyim, 6831 sayılı Orman Kanununun mu
vakkat 1 nci maddesinin aynen muhafaza edil
mesi gerektiğini ,eğer aynen muhafaza edilme
si kalbul buyurulmaz ise «mütalâa» yanma mut
laka «belirtme» sözcüğünün eklenmesinin uy
gun olacağı kanısındayız. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Saibri Keskin, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; aslında getirilen bu muvakkat 1 nci 
madde etrafındaki görüşlerimizi, parti grubu
muz adına, daha önceki celselerde arz etmiştik. 

Şimdi burada bir noktaya işaret etmek için 
söz almış bulunuyorum; bu mesele üzerinde 
çok uzun konuşmak mümkün. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla ne 
yapmak istiyoruz? Halen müzakere etmekte bu
lunduğumuz 6831 sayılı Kanunu tadil eden Ka
nunla orman sınırlarının yeniden tespiti ele alı
nacaktır. Orman sınırlarının tespiti ele alınır
ken, kurulan komisyonlar marifetiyle bu sınır
lar tespit edilip derecattan geçmek suretiyle 
vatandaşla orman idaresi arasındaki ihtilâflar 
kesin bir şekilde kaldırılacaktır. Ne kadar za
man içerisinde olacaktır? Kabul ettiğimiz mad
delere göre 10 yıllık bir tavan tespit edilmiştir; 
10 yıl içinde bu iş bitecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, muvakkat 1 nci 
maddede ne diyoruz? Orman kadastrosunun 
ikmal ve kesinleşmesine kadar, deminki komis
yonlar marifetiyle yapılan sınırlama işinin ke
sinleşmesine kadar, vatandaşla orman idaresi 

I arasında çıkan ihtilâflarda, bir yerin orman sa
yılıp sayılmaması mevzuunda, eskiden olduğu 
gibi Orman Bakanlığı nihaî söz sahibi olmasın. 
Çünkü Orman Bakanlığı taraftır, bunu Sayın 
Bakanımız biraz evvel yaptığı konuşmada or
taya koymuştur; izin verirseniz arz edeyim. 

iSaym Bakanımız buyurmuşlardır ki; «Efen
dim, Orman Genel Müdürlüğü taraftır, Orman 
Genel Müdürlüğünün üstünde Bakanlık var
dır; biz bir yerin orman sayılıp sayılmaması 
konusunu Bakanlık: olarak tespit ediyoruz» de
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, sormak isterim, 
fiilen tatbikatta da böyle cereyan ediyor; bir 
mahallin orman sayılıp sayılmayacağı, Orman 
Genel Müdürlüğüne bağlı o teşkilâtta vazife 

I gören mühendis arkadaşlarımız tarafından ra
pora bağlanmaktadır. Sayın Bakanın bahis 
buyurduğu Vekâletteki teşkilât, Orman Genel 

I Müdürlüğüne bağlı memurlarımızın, mühendis
lerimizin hazırladığı rapora istinaden burası 
onmandır veya değildir neticesine varmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel görü
şen arkadaşlarım kesinlikle ortaya koydular, 

I bunda çekinecek bir şey yok; biz burada mah-
I kemeye gitmekten, hâkimden niye çekiniyoruz? 

Bugün Yüce Parlâmentomuz, Anayasa Mah-
I kemesinin denetimi altında; bir ölçüde, burada 
I uzun boylu müzakere ettiğimiz kanunları Ana

yasa Mahkemesi denetliyor. İcra bütün tasar
ruflarından Devlet Şûrasının denetimine talbi. 

Muhterem arkadaşlarım, böylesine büyük 
I müesseseler kazaî denetime tabi olur da, acaîba 
I Orman İdaresi hâkime gitmekten niye çekin

mektedir? Bunu anlamakta müşkülât çekmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, madde aslımda, çe
şitli partilere mensup arkadaşlarımla beraber 
verdiğim önergenin Yüce Mecliste de tasvibe 
maz'har olduğu istikamette komisyonda kabul 
edilmiştir. Daiha evvel Yüce Meclisimiz bu mad-

I deye itibar etmiştir, bu görüşe itibar etmiştir. 
İSaym Buyrukçu ve Sayın Ahmet Şener 
arkadaşımızın ki, ona iltihak eden Bakan
lığın dediği gibi, «Orman Bakanlığının gerek
çeli mütalâası aİınnr» yerine, «.belirtmesi» ke
limesiyle meseleyi değiştirdiğimiz takdirde, iki 

J mefhum arasında, hukukçu arkadaşlarım gayet 
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iyi takdir ederler, muazzam bir fark vardır. 
Belirtme, kesinlik arz eder; mütalâa ise çok 
daha başka hususları, görüşü ihtiva eden bir 
mefhumdur. İkisi arasında fark olduğu için, 
biz bilhassa mütalâa» ile iktifa edilmesi lâzım-
ıgeldiğine inanıyoruz. «Belirtir» kelimesini koy
duğumuz takdirde, bu muvakkat 1 nei madde
nin eski halinden farkı kalmaz sayın arkadaş
larım. Ben meseleyi bu geç saatte fazla uzatmak 
istemiyorum. Ormancı arkadaişlarımdan da, 
Bakanlık camiasından da, Sayın Bakandan da 
rica ediyorum; bütün vatandaşlarımızla eşit 
şartlar içinde mahkemeler huzuruna çıkmaktan, 
•en küçük bir endişeye kapılmasınlar. Aslında 
Türk hâkimi, ormanların tahribine müncer ol
mayacak her türlü tetkikatı yapacaktır. Elbet-
teki, Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâasını, 
o mütalâa eğer fiiliyata uyuyorsa, nazara ala
caktır. Bundan endişe duymaya mahal yoktur. 

Biz Komisyonun getirdiği maddeyi, Anaya
sa Malhkemeısinin esibaibı mueibesimi aynen al-' 
•inak suretiyle Yüce Meclisin takdir ve tasvibi
ne arz etmiş bulunmaktayız. Bu itibarla arka
daşlarımın her türlü değişiklik teklifine, kar
şı rey vermelerini ve bilhassa Komisyon tara
fından getirilen metnin aynen kabul edilmesi
ni «saygılarımla- istirham ediyorum. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
İki cümle ile cevap arz etmek istiyorum. Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfediniz; siz 
konuştuğunuz takdirde bir sayın üyeye yeni
den bir konuşma hakkı doğacaktır. Bu bakım
dan lütfediniz, kifayeti müzakere takriri de 
vardır; muamele ifa edeceğim efendim. 

9 . 3 . 1973 O : 1 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
(Sayın Başkan, galiba alınacak kararda mües
sir olabilecek önemli bir husustur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi ben fik-
i'imi açıklayayım da, ondan sonra; tahmin edi
yorum ki, bugün oylama imkânı olmayacak, bu 
bakımdan söylüyorum. 

ISABRİ KESKİN (Kastamonu) — Madde
nin bitimine kadar müzakerelerin uzatılmasına 
dair bir önerge geldi galiba Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfederse
niz şöyle vaz edeceğimi: Sayın Bakanla birlikte 
sekiz kişi konuşmuş bulunuyor. Madde üze
rinde kifayeti müzakere önergesi gelmiş bulu
nuyor. Bu arada bir sayın üye tarafından da 
komisyon tarafından takdim edilmiş bulunan 
önergelerle, maddenin bitimine kadar birleşimin 
devamı isteniyor. Ancak, gerçek şu ki ; evvel
ce alınmış bir karar var, bu karar değişebilir, 
doğru. Yalnız salonda vaktin gecikmesi nede
niyle boşalma var, bir. ikincisi, mühim bir mad
dedir, lütfediniz önümüzdeki Birleşimde daha 
mütekâmil, daha kalabalık bir milletvekili top
luluğunda oylamak imkânı olur. Üçüncüsü, 7 
nci maddenin redaksiyonu tamamlanmış bulun
duğuna göre, bu maddenin görüşülmesi bittik
ten sonra 7 nci maddeye geçmem iktiza eiyor. 
7 nci madde bitecek, ondan sonra bu maddeye 
(geleceğiz; bunun üzerinde üç önerge var, on
lar görüşülecek. Vakit de geçmiş bulunduğun
dan, Birleşimi 12 Mart 1973 Pazartesi günü 
saat 15,00'to toplanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma iSaaıtii : 19,05) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BÎKLEŞİM 

9 . 3 . 1973 Cuma 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 261 sayılı Kanun gereğinee Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nci ek ve 677'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 2. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, 678'e 1 nei ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalıik ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun ^bulunduğuma dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporlian (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci <ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

X 4. — Türkiye - Danimarka Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonlan raporları (1/552) (S. Sayısı : 786) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1973) 

X 5. — Milletlerarası nakliyatta kullanılan 
paletlerin Gümrük rejimine dair Avrupa Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/355) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) 

X 6. — Türkiye ile Polonya arasında ticarî 
belgelerin tasdikinden harç alınmamasına müte
dair Andlaşmanın onaylanmasına dair kanun ta

sarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/416) (S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Danimarka Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/447) (S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) 

X 8. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/97) (S. Sayısı : 
788) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1973) 

X 9. — 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da 
imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hu
susların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» mn 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/453) (S. Sayısı : 790) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 2 . 1973) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/125) (S. Sayı
sı : 795) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1973) 

X 11. — Meslekî malzemenin geçici ithaline 
ilişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/119) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



meşinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/346) (S. Sayısı : 797) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 13. — Sergi, fuar, toplantı veya benzeri 
yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın 
ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Gümrük ve 
Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/123) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsveç Kırallığı, Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/449) 
(S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1973) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştınmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/127) (S. Sa
yısı : 800) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/128) 
(S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1973) 

X 17. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imza
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/476) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Norveç, Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun, tasarısı ve Ulaştır
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/448) (S. Sayısı : 802) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

X 19. — Uydular aracılığı üe Telekomini-
kasyon Uluslararası örgütüne (INTELSAT) 
ilişkin Anlaşma işletme Anlaşması ve Nihaî Se

nedinin onaylanmasını uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/758) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyon! arından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanım tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'nı, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 inci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 061) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy-



leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 4. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ye Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında 'çalışan ımemurlann maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna ıgeçdei bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtana tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun

mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoyley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkındia kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — îçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 .1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfilkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 



2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 ,2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'ıin, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 1 2 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanua teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a İ n c i 
ek -ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. îSenatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 36û'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı, ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (DağKtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ıma tarihleri : 21 , 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey* 
in, Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 

j (S. Sayısı.: 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12,1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo
ra 'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (Si Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 ". 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türik Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27.. 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
4.13'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 

I kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvefeili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 



Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri ; 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giyme! erinin men'ine dair 
kanını teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (,S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko-
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| misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
J 0 9 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 

\ nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733^ 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nuıı özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci efe) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçjine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Mieclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK . 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 

I ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
) kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 



(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No, lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. :— Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli ve 2 arkadaşının, İskenderun 

Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tardh ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu dle diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/48.6, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma ta.rihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağbk Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne* maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değişitirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Teıkel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birilikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 



üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile hazı kadrolarının .kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — .14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanını 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat KıraAlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 

, Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 . 12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşjiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Eli -1 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972.) 

21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 



Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
'komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (>a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
efe) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21' . 12 . 1971) 

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ak) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26.12.1972) 

28. —. Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usûlleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ikamın tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

30. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 
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31. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyulkören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Falkılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu 'Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ıek ve 348'e 2 nci dk) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyfrıoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeldk'in Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi Ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'( 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri •. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — İstanbul ilinin 'Sarıyer ilçesi Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
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raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15.6.1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (iS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Asikerî Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası'eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra

poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

44. —• (Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (ıS. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Yem Ikanunu tasarısı ve Tarım Adalet, 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

46. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

47. — Ali Suphioğluu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

48. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu rapora 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

49. — İsparta Milletvekili iSüleyman Demirel 
ve 218 arkadaşımın, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 50. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet,' Sanayi ve ' Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

51. — Ankara Milletvekili ıSuna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. 'Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

(Millet Meclisi 74 ncü Birleşim) 




